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Protokół nr 32/2017 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku 

w sali narad Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100 proc. (zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

3. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

4. Mirosław Madejski – Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego, Członek Zarządu Rady 

Powiatu 

5. Maria Madejska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku 

6. Sołtysi – 23 osoby  

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

7.  Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński  

8. Arkadiusz Jasik – Członek Zarządu Rady Powiatu  

9. Jerzy Kamionka – Radny Rady Powiatu, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 

10. Teresa Wójtowicz – Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Gminy Przyłęk 

11. Monika Krześniak – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

12. Maria Madejska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku 

13. Teresa Pawlukowska – Dyrektor PSP w Łaguszowie 

14. Bożena Potucha – Dyrektor PSP w Grabowie nad Wisłą 

Przebieg sesji 

Obrady XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech Szmajda, 

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i w szczególny sposób powitał 

zaproszonych gości, przedstawicieli władz gminnych oraz radnych i sołtysów. 
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 Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że jest kworum 

wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.). 

 

 

Ad. 2. 

Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są wnioski w sprawie zmiany 

kolejności punktów, uzupełnienia do porządku obrad. 

Radni nie zgłosili wniosków. 

Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 2. Przyjęcie wniosków w sprawie ewentualnych zmian do porządku obrad  

 3.  Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią- 

zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2018 rok 

 

 5.  Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przyłęk na lata 2017–2025 

 

 6.  Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2017 

 

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018‒2021  

 

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscy- 

plinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2018–2021 

 

 9. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

 

10. Zapytania i interpelacje 

 

11. Wolne wnioski 

 

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

13. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Przewodniczące stałych komisji Rady Gminy kolejno zapoznały Radę Gminy z wnioskami 

wypracowanymi na posiedzeniach: 1) Komisji Budżetowej w dniu 19 grudnia 2017 r. zgodnie  

z protokołem nr 34/2017 i 2) Komisji Rewizyjnej w dniu 18 grudnia 2017 r. w oparciu  
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o protokół nr 34/2017. Protokół nr 34/2017 z 20 grudnia 2017 r. odczytał zastępca przewodniczącej 

Komisji Gospodarczo-Oświatowej, Łukasz Badeński. 

 

Ad. 4. 

 Pan Mirosław Madejski omówił Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii Gminy Przyłęk na 2018 r., który jest powieleniem programu 2017 roku. 

Powiedział, że wysokość środków do dysponowania jest podobna jak w roku 2017. Zadania są takie 

same, bo komisja uznała, że są to działania sprawdzone i słusznie wydane pieniądze. Była propozycja 

przekazania dotacji dla GBP w Przyłęku, ale do tego tematu możemy wrócić w styczniu 2018 r., 

ponieważ w działaniach statutowych biblioteki nie ma takiego działania, na podstawie którego 

mogłaby się zająć profilaktyką. Ewentualnie należałoby zmienić zapisy statutu GBP w Przyłęku,  

a następnie dokonać zmiany Działu VI Plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r. ww. programu i udzielić dotacji. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania do przedłożonego projektu 

uchwały nr 1. 

Pan Dariusz Dusiński oznajmił, że ze względu na taką czy inną przeszkodę należy pomysł 

wdrożyć i poczynić kroki zmierzające do umożliwienia uruchomienia sporej kwoty pieniędzy  

w formie dotacji. W ten sposób nie wydamy ich na zewnątrz, tylko pozostawimy w naszym budżecie. 

Nie powinno to stwarzać problemu, aby już w roku 2018 można było realizować zadania w tej formie. 

Odnosząc się do wypowiedzi poprzednika, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii przekazał, że te pieniądze u nas nie zostaną, bo pewne 

działania profilaktyczne muszą prowadzić przeszkoleni trenerzy. Takich osób w bibliotece, którzy by 

się zajęli profilaktyką na tę chwilę, nie ma. Zmiana polegałaby na tym, że faktura nie byłaby wysta- 

wiana na Urząd Gminy, tylko na bibliotekę, a ona będzie się musiała rozliczyć z Gminą. Do realizacji 

zadania w dużej mierze konieczne będzie zlecenie firmie zewnętrznej. Jedyną rzeczą, która może być 

realizowana, jest poz. 4. w planie wydatków, tj. „Podnoszenie kwalifikacji grona pedagogicznego oraz 

członków GKRPAiPN poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach itp.” na kwotę  

10 tys. zł. W tym roku przeszkoliliśmy nauczycieli, którzy mogą się zająć profilaktyką w klasach I-III 

i to im zlecimy. W tym działaniu trzeba zlecić przeprowadzenie szkolenia pracownikom biblioteki  

i dopiero wtedy przekazać dotację. 

Pani Beata Malesa zapytała o możliwość zlecenia szkolenia pracownikom przed dokonaniem 

zmian w Statucie GBP w Przyłęku. Uważa, że dodatkowa ich umiejętność będzie dla nas wszystkich 

korzystna. 
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 Po zakończonej dyskusji w wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego przez 

Przewodniczącego obrad Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 184/XXXII/17 w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk 

na 2018 rok. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania  

– 15 radnych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 5.–6. 

Pani Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w załączniku nr 1  

i nr 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017–2025. 

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały nr 2, w związku z czym w wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy przyjęła 

Uchwałę Nr 185/XXXII/17 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  

2017‒2025. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej  

na 2017 rok – projekt uchwały nr 3, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 30 tys. zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 27 403 595,77 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę  

450 tys. zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 29 384 702,77 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne 

o kwotę 172 tys. zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 261 225 zł. 

Zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 480 tys. zł. Po dokonaniu zmian ustalono deficyt w wy- 

sokości 1981 107 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytu w kwocie 320 tys. zł,  

b) pożyczki 766 tys. zł, c) inne źródła (wolne środki) 895 107 zł. Zmniejszono przychody budżetu 

Gminy o 240 tys. zł, w tym: wolne środki zwiększa o 240 tys. zł i kredyt zmniejsza o 480 tys. zł.  

Po dokonaniu zmian ustalono przychody w łącznej wysokości 2 497 107 zł z następujących tytułów: 

a) kredytu 320 tys. zł, b) pożyczki 766 tys. zł i c) inne źródła (wolne środki) 1 411 107 zł. Zwiększono 

rozchody w łącznej kwocie 516 tys. zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów  

w kwocie 430 tys. zł i b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 86 tys. zł. Ustalono limit 

zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek przeznaczonych na: a) sfi- 

nansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800 tys. zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a i b projektu uchwały. 
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W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetu na rok 2017  

– zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na rok 2016 – zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan 

wydatków inwestycyjnych na rok 2017 ‒ zmiany, tj. Tabela nr 3. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały nr 3. 

Radni nie mieli uwag. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przez Przewodniczącego obrad Rada 

Gminy przyjęła Uchwałę Nr 186/XXXII/17 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 

rok 2017. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 7.–8. 

 Pani Maria Madejska, Kierownik GOPS w Przyłęku, zreferowała kolejno projekty uchwał  

nr 4 i 5, które zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach stałych komisji. Ponieważ poprzedni 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

jak również Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemo- 

cy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wygasają z końcem roku 2017, przedłożono 

zatem nowy „Program” i „Regulamin” na lata 2018–2020. 

 Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził 

kolejno procedury jawnego głosowania, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwały:  

Nr 187/XXXII/17 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018‒2021 i Nr 188/XXXII/17 w sprawie Regulaminu 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018–2021. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 5: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 
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Ad. 9. 

 Pan Wójt Gminy przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej od dnia 15 grudnia  

do 28 grudnia 2017 r. Z uwagi na dość obszerne informacje przedstawione na sesji w dniu 15 grudnia  

i krótki okres pomiędzy kolejną sesją ponowił informację związaną z koniecznością przekazywania 

sołtysom dla płatników podatków i opłat lokalnych, tj. nakazów i upomnień w zaklejonych kopertach 

ze względu na ich ochronę danych, które zostały zakwestionowane przez organ kontrolny Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w wyniku przeprowadzonej kontroli. Ponadto z uwagi na kłopoty z wysta- 

wianiem nakazów płatniczych figurujących na osoby nieżyjące prosił sołtysów o dokonanie uzgodnień 

w Referacie Podatkowym celem ustalenia, kto ewentualnie te ziemie użytkuje. I dokonać również 

aktualizacji z p. Iwoną Raczkowską liczby osób zamieszkujących w poszczególnych sołectwach  

w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Zaznaczył, że zmniejszone 

wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu spowodują podwyższenie ceny za odbiór odpadów 

komunalnych. Oznajmił, że w roku 2018 nie będzie umorzeń podatków, ponieważ są dopłaty 

bezpośrednie, dochody z upraw oraz program Rodzina 500+. W trudnych sytuacjach trzeba się 

zgłaszać o pomoc nie do Wójta Gminy, lecz do GOPS-u. Poinformował także o założeniu w roku 

bieżącym dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego (V etap) w Zamościu Starym na Myźwie oraz  

w kierunku BP oraz w Wólce Zamojskiej. Płatność za wykonanie tego zadania nastąpi w styczniu 

przyszłego roku. Wygląda na to, że zakończymy już wszystkie etapy oświetlenia ulicznego. Dalsze 

pojedyncze braki tego oświetlenia będziemy uzupełniać już we własny zakresie. 

 

Ad. 10.–12. 

 

 Pan Dariusz Dusiński poruszył sprawę możliwości pozyskiwania środków z Funduszy 

Norweskich, gdyż w październiku 2017 roku zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia  

III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce. Międzyrządowe umowy, pozwalające na urucho- 

mienie kolejnej edycji funduszy, zostały podpisane 20 grudnia 2017 r. Pierwsze nabory wniosków 

mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 roku. Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak  

w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków. Namawiał i prosił  

o zainteresowanie się, na co można złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach uruchomionych 

programów. Może uda się skorzystać z tych funduszy. 

 Pan Starosta Zwoleński przedstawił realizację projektu „Termomodernizacja i poprawa 

efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie 

Zwoleńskim” zrealizowanego w latach 2013–2017 wykonywanego przy wsparciu ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii  

i promowanie odnawialnych źródeł energii. Operatorem Programu PL04 jest Ministerstwo 
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Środowiska, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. Beneficjentem projektu był Powiat Zwoleński, a w ramach powyższego projektu 

przeprowadzono kompleksową termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej. Główny cel 

projektu to poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

nieodnawialną. Zakres inwestycji obejmował: budynek Szpitala SPZZOZ w Zwoleniu, budynek 

Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, budynek przychodni pejonowej, budynek Domu Pomocy 

Społecznej w Gródku. Zakres inwestycji obejmował: a) wymianę źródła zasilania w ciepło  

– zastąpienie lokalnej kotłowni na paliwo stałe na pompy ciepła; b) wymianę instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania – kompletnej (piony, poziomy, grzejniki z niezbędnym osprzętem, izolacja rur 

c.o. w pomieszczeniach nieogrzewanych; c) montaż zaworów podpionowych i termostatycznych;  

d) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażenie stolarki okiennej w nawietrzaki; e) docieple- 

nie przegród zewnętrznych; ścian i stropu; f) montaż systemu zarządzania energią w budynku;  

g) montaż instalacji fotowoltaicznej. Kwota dofinansowania stanowiła kwotę 30 mln zł. 

Oznajmił, że nabyte doświadczenia w tych działaniach mogą posłużyć innym – chętnie udzielą 

niezbędnych wskazówek. Podziękował w imieniu swoim i jego współpracowników za dobrą współ- 

pracę z władzami Gminy w roku 2017. Powiedział, że zamierzenia inwestycyjne Powiatu 

Zwoleńskiego na rok 2018 będą dużym wyzwaniem dla Gminy Przyłęk, bo jeśli wniosek zostanie 

zakwalifikowany, to będzie realizowany projekt na kwotę 3 035 000 zł, tj. „Przebudowa drogi 

powiatowej – 4528W Zwoleń – Baryczka”, współfinansowany przez Gminę Przyłęk w formie dotacji 

w wysokości 607 tys. zł (duże wsparcie Gminy) i 607 tys. zł z budżetu Powiatu. Dofinansowanie 

stanowić będzie kwotę 1 821 000 zł. Stwierdził, że realizowane zadania inwestycyjne (drogowe, 

programy informatyczne czy edukacyjne) są realizowane wspólnymi siłami i współpraca w tym 

zakresie układa się wręcz wzorcowo.  

Na zakończenie wypowiedzi złożył zebranym życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.  

Pan Wojciech Szmajda podziękował zaproszonym gościom i wszystkim zebranym za dobrą 

współpracę, złożył życzenia świąteczne i prosił o pozostanie po sesji na coroczną lampkę szampana. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII 

sesji VII kadencji Rady Gminy o godzinie 1030. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


