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Protokół nr 47/2014 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 30 października 2014 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 93,33% (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  

5. Sołtysi – 22 osoby  

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

 

Przebieg sesji 

Obrady XLVII sesji Rady Gminy w Przyłęku poprowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący 

Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał przedstawicieli władz gminnych, radnych 

oraz pozostałych zebranych. 

Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi kwo-

rum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy  

o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). Na wniosek Wójta zapropo-

nował, aby do porządku dziennego obrad po punkcie 8 wprowadzić dodatkowo punkt 8a „Podjęcie 

uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia  

podatku rolnego na rok 2015 – projekt nr 6”. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi  

i wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady pod-

dał pod głosowanie jawne przedłożony wniosek. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 

Gminy jednogłośnie przyjęła propozycję zmiany. Porządek obrad po zmianie przedstawiał się zatem 

następująco:  
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1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich, tj. XLV i XLVI, nadzwyczajnej, sesji 

4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

5. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych z terenu Gminy Przyłęk za rok szkolny 

2013/2014 i 2014/2015 

6. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych przez Przewodni-

czącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Urząd Skarbowy w Zwoleniu i Lipsku 

7. Wnioski i opinie komisji Rady Gminy 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

 – projekt nr 1 

8a. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na rok 2015 – projekt nr 6 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w GPP i RPA oraz PN – projekt nr 2 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Przyłęk na lata 2014–2017 wraz z „Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków” – projekt nr 3 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒2025 

– projekt nr 4 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014  

– projekt nr 5  

13. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

14. Zapytania i interpelacje 

15. Wolne wnioski 

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia sesji nie wpłynęły zastrzeżenia ani uwagi  

do sporządzonych protokołów. Zapytał, czy radni mają uwagi bądź zgłaszają poprawki do ww. proto-

kołów. Nie było zgłoszeń, wobec czego Przewodniczący Rady stwierdził, że protokoły z XLV 

i XLVI, nadzwyczajnej, sesji uważa się za przyjęte. 

 

Ad. 4. 

 Mirosław Madejski jako Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poinformował, że komisja odbyła w ciągu roku 
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siedem posiedzeń. Wydatkowane środki finansowe w dużej mierze zostały przeznaczone na psycholo-

ga, który jest zatrudniony w Poradni Terapii Uzależnień w ośrodku zdrowia w Załazach, i radcę praw-

nego, który udziela porad osobom z rodzin patologicznych. We wszystkich szkołach zostały dwukrot-

nie zrealizowane spektakle odnośnie do uzależnienia od narkomanii i będą dwukrotnie zrealizowane 

warsztaty we wszystkich szkołach w sprawie uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie.  

Na materiały profilaktyczne wydatkowano 1887 zł. Zostały one rozprowadzone w szkołach. Zorgani-

zowano wycieczkę dla 40 osób z rodzin patologicznych za kwotę 11 895 zł. Zostanie zorganizowana 

jeszcze jedna wycieczka w listopadzie 2014 r.  Rozpisano już konkurs ofert na 1 dniową wycieczkę 

autokarem w Góry Świętokrzyskie. W ramach wyjazdu uczestnicy zwiedzą: Pomnik przyrody „Dąb 

Bartek” w miejscowości Zagnańsk; Park etnograficzny w Tokarni; Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyży; gołoborza położone 

na Łysej Górze. Organizator w trakcie wycieczki zorganizuje prelekcję na temat profilaktyki uzależ-

nień oraz zapewni uczestnikom wyżywienie obejmujące obiad oraz kolację. Ogółem planowany koszt 

wycieczki 11 600 zł. Dofinansowano Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „S” w Zwoleniu – zapła-

cono za fakturę związaną z wyjazdem na ścieżki trzeźwościowe. Opłata sądowa od złożonych wnio-

sków osób kierowanych na przymusowe leczenie wyniosła 180 zł. Kwotę 2300 zł wydatkowano na 

przeprowadzenie drugiej akcji szkolenia dla sprzedawców, łącznie z przeprowadzoną kontrolą. Jest 

coraz mniej przypadków sprzedaży alkoholu dla osób nieletnich. Na doposażenie Poradni Terapii Uza-

leżnień przeznaczono 4 tys. zł. Pani Kierownik SPZOZ jest w trakcie zakupów. 

Odpowiadając adwersarzowi, Mirosław Madejski zapoznał zebranych z formą przeprowadza-

nia takich szkoleń i dodał, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 przewiduje takie działania. 

Beata Malesa poinformowała, że nie zgadza się z twierdzeniem, że nie było uwag co do pro-

gramu i jego wydatków, gdyż ona zgłaszała te sprawy i dlatego wyjątkowo poruszy je na sesji. Otrzy-

mała część materiałów i ma wątpliwości co do wydatkowania środków przez komisję. Zapoznała się 

ze składem komisji i stwierdziła, że na siedmiu członków komisji są trzy osoby z Urzędu Gminy jako 

pracownicy administracyjni. Zgodnie z jej wiedzą każdy członek powinien przejść obligatoryjnie tylko 

jedno szkolenie. Nie jest przeciwna szkoleniu, wręcz popiera je, ale ma wątpliwości co do przeprowa-

dzania co roku specjalnych dodatkowych szkoleń całej komisji przy braku środków na inne cele  

i gdzie nie wszyscy mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkoleń. Złożyła wniosek, aby  

na przyszłość zracjonalizować wysyłanie poszczególnych osób na szkolenia i wydatkować środki bar-

dziej kreatywnie. 

Wójt Gminy ustosunkował się do wypowiedzi radnej i stwierdził, że Gminna Komisja Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest powoływana zarządze-

niem Wójta, a nie przez Radę Gminy. Projekt programu na 2015 roku zostanie przedłożony do opi-
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niowania na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy. Wówczas każdy radny ma prawo wnieść 

uwagi do programu i planu wydatków komisji w oparciu o wyznaczone cele programowe. Zgodnie  

z ustawą o pracownikach samorządowych szkolenia są obowiązkowe i w budżetach Gminy należy 

zabezpieczyć środki na ten cel. Wyznaczeni pracownicy, by prawidłowo mogli wykonywać zadania 

nakreślone ustawami, które ciągle się zmieniają muszą być i będą szkoleni a szkolenia bezpłatne nie 

zawsze spełniają oczekiwania szkolonych.  

Ad. 5. 

 Mirosław Madejski jako Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego przekazał dane  

ze sporządzonych sprawozdań, dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym 

2013/2014 i 2014/2015 w sprawach: wyników sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej  

w 2014 r., średnia liczba punktów dla szkół, średnie wyniki szkół powiatu zwoleńskiego, średnie wy-

niki procentowe dla szkół w Gminie Przyłęk, ranking szkół gimnazjalnych w powiecie na rok szkolny 

2013/2014, wyniki uczniów w powiatach w woj. mazowieckim; liczba uczniów dowożonych do szkół 

w październiku 2014 r.; zestawienie zbiorcze, tj. liczba stosunku pracy nauczycieli, liczba uczniów  

i oddziałów w poszczególnych placówkach. (Sprawozdania w załączeniu do oryginału protokołu). 

 Poinformował, że w roku szkolnym 2013/2014 uczyło się 714 uczniów łącznie z dziećmi pię-

cioletnimi i sześcioletnimi w 6 placówkach oświatowych. Na terenie Gminy zatrudnionych było  

91 nauczycieli, co stanowiło 78,72 etatu. Dwudziestu nauczycieli było zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze. W klasach gimnazjalnych było 9 oddziałów ze 189 uczniami, a w klasach przedszkolnych  

5 oddziałów z 117 pięcio- i sześciolatkami, w tym w PSP w Babinie był oddział podwójny. Do szkół 

podstawowych uczęszczało 408 uczniów w 24 oddziałach. Najlepszy wynik nauczania osiągnęła  

PSP w Mszadli Starej, następnie w Łaguszowie, Grabowie nad Wisłą i odstająca od średniej PSP  

w Babinie. Rozmowy z panią dyrektor z PSP w Babinie były przeprowadzone, prawdopodobnie  

zostanie wdrożony program naprawczy celem poprawienia niezadowalającego wyniku. W rankingu 

szkół na terenie powiatu 6. miejsce zajęła PSP w Mszadli Starej, 8. miejsce ‒ PSP w Łaguszowie,  

10. miejsce ‒ PSP Grabów nad Wisłą, 15. miejsce ‒ PSP w Babinie. W tym roku zdecydowanie lepsze 

okazało się PG w Przyłęku. PG w Wólce Zamojskiej przewyższyło średnią tylko z części humani-

stycznej i z języka polskiego. W rankingu gimnazjów na terenie powiatu PG w Przyłęku uplasowało 

się na 5 miejscu, PG w Wólce Zamojskiej na 7. miejscu. W roku szkolnym 2013/2014 dowożono  

do szkół 594 uczniów z ogólnej liczby 714, w tym: Babin ‒ na ogólną liczbę 180 uczniów dowożono 

145, Grabów nad Wisłą ‒ na liczbę 96 dowożono 83, Łaguszów ‒ na 136 uczniów dowożono 120, 

Mszadla Stara ‒ na liczbę 80 dowożono 74, Przyłęk ‒ na 104 osoby dowożono 96, Wólka Zamojska  

‒ na 87 dowożono 77 osób. Do roku 2014 liczba uczniów spadła o 17 osób, liczba nauczycieli o 7 

osób. W wyżej wymienionej liczbie 91 nauczycieli mieściło się podwójne zatrudnienie. Aby uniknąć 

dopłat do średnich płac, zrobiono pewne posunięcia przy układaniu harmonogramów pracy. Nauczy-
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ciel dostawał 17/18 etatu w jednej szkole i jako uzupełnienie etatu w drugiej placówce, co spowodo-

wało znacznie korzystniejszy bilans wpływający na wyrównanie. W pięciu placówkach prowadzimy 

stołówki, a do jednej dowozimy posiłki z PSP w Grabowie nad Wisłą. Prowadzimy dodatkowo  

w szkołach podstawowych „Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. 

mazowieckiego »Równy start dla wszystkich«”. W ramach tego programu już 30 uczniów odbyło 

spotkania z psychologami, doradcami w sprawie poradnictwa w zakresie kariery.  

W 12 grupach uczniowie uczestniczą w wyrównywaniu różnic edukacyjnych, tj. zajęciach dydaktycz-

no-wyrównawczych dla osób ze średnią ocen poniżej 3,5, oraz w kolejnych 12 grupach pięcioosobo-

wych dla uczniów zdolnych. Realizowany jest program „Przedszkola przy szkołach” jako drugi z pro-

gramów. Do końca tego roku powstaną we wszystkich szkołach podstawowych miniplace zabaw.  

Do końca lutego zostaną wyposażone i przystosowane do przyjęcia jak największej liczby maluchów, 

oprócz 5- i 6-latków, dzieci 3- i 4-letnich.  

Radny Dariusz Dusiński stwierdził, że na obniżenie średniej ocen danej grupy uczniów mają 

przede wszystkim sami uczniowie. Jeden rocznik ma bardziej ambitnych uczniów, a drugi mniej. Jeśli 

nie chcą się uczyć, nic się na to nie poradzi. 

Kończąc swoją wypowiedź, Mirosław Madejski prosił o pytania. Uzupełniając swoją informa-

cję, dodał, że chętnie zapozna wszystkich zainteresowanych z obszernym materiałem dotyczącym 

osiągnięć uczniów.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady podziękował przedmówcy za informacje. 

 

Ad. 6. 

 Elżbieta Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, odczytała pismo nr BO-II.414. 

1241.2014 z dnia 15 października 2014 r. Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyników analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych za 2013 r. przez Wójta Gminy Przyłęk oraz Przewodniczącego 

Rady Gminy Przyłęk (złożyli je w komplecie). Wynik analizy oświadczeń – brak uwag.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jeden radny złożył oświadczenie majątkowe 

w ostatnim dniu w dodatkowo wyznaczonym terminie. Po dokonaniu analizy przekazanych oświad-

czeń przesłano 14 egz. do Urzędu Skarbowego w Zwoleniu. Trzech radnych dokonało korekty 

oświadczeń, które również zostały przesłane do Urzędu Skarbowego. Kopie złożonych oświadczeń 

zostały przekazane Wójtowi Gminy Przyłęk celem ich publikacji w BIP-ie. W dniu 27 października 

2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu pismem nr 1444/AP/511-23/2014/RA poinformo-

wał, że w analizowanych 44 oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia,  
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na podstawie art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.), nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 Wójt Gminy stwierdził, że 7 kwietnia 2014 r. zostało wydane Zarządzenie nr 34/2014 Wójta 

Gminy Przyłęk w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez osoby zatrudnione na stanowisku 

urzędniczym i kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Przyłęku. W związku  

z powyższym w terminie ustawowym, tj. do 30 kwietnia 2014 r., oświadczenia złożyło 21 pracowni-

ków Urzędu Gminy oraz 9 kierowników jednostek organizacyjnych. Zostały one przesłane do Urzędu 

Skarbowego w Lipsku, tj. Skarbnika Gminy i Kierownika SP ZOZ Gminy Przyłęk – 2 egz. i do Urzę-

du Skarbowego w Zwoleniu ‒ 28 egz. Poinformował, że po raz pierwszy urzędy skarbowe nie miały 

zastrzeżeń do złożonych oświadczeń majątkowych. Przypomniał radnym o konieczności złożenia 

oświadczeń majątkowych w ciągu 30 dni od dnia wyborów przez osoby, które nadal otrzymają mandat 

sprawowania funkcji radnego w kadencji 2014‒2018 bardzo podobnych do tych, które zostały złożone 

na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010‒2014. 

 

Ad. 7. 

 Elżbieta Madejska przedstawiła informacje zawarte w protokole nr 41 z posiedzenia odbytego 

w dniu 22 października 2014 r. z godz. 11.00 przez Komisję Budżetową.  

Teresa Woźniak jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała zebranych z informa-

cjami z posiedzenia komisji na podstawie protokołu nr 43 z dnia 22 października 2014 r. z godz. 9.00. 

 Ewa Molenda odczytała protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Oświatowej  

w dniu 23 października 2014 r. 

 

Ad. 8. 

Wójt Gminy poinformował o opublikowaniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  

7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. 

(M. P. poz. 718) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. w sprawie stawek 

podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M. P. poz. 895). Sporządzony został 

projekt uchwały nr 1, w którym zwiększono stawki przy wskaźniku wzrostu 0,4 proc. w stosunku  

do roku poprzedniego. Zaznaczył, że Gmina ma najniższe stawki od środków transportowych i w dal-

szym ciągu je utrzymuje, by przyciągnąć innych zainteresowanych spoza naszego terenu. 

Radni nie mieli uwag. 
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Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła 

jednogłośnie Uchwałę Nr 290/XLVII/14 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

 

Ad. 8a. 

 Wójt Gminy zaproponował utrzymanie ceny skupu żyta na rok podatkowy 2015 na poziomie 

roku poprzedniego, czyli 46 zł za 1 dt.  

Radni nie zgłaszali zastrzeżeń, w związku z czym Wojciech Szmajda przeprowadził procedurę 

jawnego głosowania, w wyniku której Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 291/XLVII/14  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego 

na rok 2015. 

 

Ad. 9. 

Mirosław Madejski poinformował zebranych o potrzebie doposażenia Poradni Terapii Uzależ-

nień i Współuzależnień od Alkoholu w Przyłęku Filia w Załazach. W związku ze złożonym wnio-

skiem Kierownika SP ZOZ Komisja postanowiła dokonać zmian w budżecie. Następnie omówił  

proponowane zmiany przedłożone w projekcie uchwały nr 2, w którym wprowadzono zmiany  

do wydatków w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, tj. w dziale IV. Plan wydatków gminnej komisji rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 r. Zmiany polegają na zmniejszeniu 

kwoty wydatków z poz. 1. Spektakle, pogadanki, prelekcje oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży  

na temat alkoholizmu, dopalaczy, cyberprzemocy o 1 tys. zł z kwoty 7 tys. zł do 6 tys. zł; z poz. 3. 

Wynagrodzenie dla specjalisty psychoterapii uzależnień zatrudnionego w Ośrodku Zdrowia w Przyłę-

ku Filia w Załazach w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu oraz radcy prawne-

go do świadczenia pomocy prawnej osobom z uzależnieniami i ich rodzinom o 2 tys. zł z kwoty  

26 tys. zł do kwoty 24 tys. zł; z poz. 5. Materiały profilaktyczne do rozdawania dotyczące problemów 

alkoholowych, narkomanii, dopalaczy o 500 zł z kwoty 2423 zł do kwoty 1923 zł; z poz. 8. Wynagro-

dzenia członków komisji o 1 tys. zł z kwoty 10 tys. zł do kwoty 9 tys. zł; z poz. 10. Opłata sądowa  

do złożonego wniosku o podjęcie leczenia odwykowego o 180 zł z kwoty 300 zł do kwoty 120 zł;  

z poz. 11. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych o 200 zł z kwoty 2500 zł do kwoty 

2300 zł. Uzyskana kwota 4880 zł zostanie przeznaczona na doposażenie poradni. 
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Beata Malesa zapytała, na co konkretnie wydano środki w wysokości 4 tys. zł zaplanowane  

w budżecie na doposażenie Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Przyłęku 

Filia w Załazach. 

Udzielający odpowiedzi przekazał, że jeszcze nie wykorzystano tej kwoty, będzie ona wyko-

rzystana łącznie z wygospodarowaną kwotą 4880 zł, czyli zostanie doposażona (umeblowanie i wypo-

sażenie) poradnia na łączną kwotę 8 880 zł. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że każda dotacja musi być rozliczona do 31 grudnia danego roku,  

w którym została przekazana. Rozważana jest możliwość przejścia Poradni Terapii Uzależnień  

i Współuzależnień od Alkoholu w Przyłęku Filia w Załazach na górę, bo na dole słychać rozmowy 

psychologa przeprowadzane z osobą uzależnioną. Inne pomieszczenia, gdzie przyjmują lekarze, mają 

być przeniesione na dół do końca tego roku. 

Dalszych pytań nie zgłaszano. 

Wojciech Szmajda w wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego stwierdził, że Rada 

Gminy jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr 293/XLVII/14 w sprawie wprowadzenia zmian w GPP  

i RPA oraz PN. 

 

Ad. 10. 

W związku z opublikowaniem w dniu 24 października 2014 r. Obwieszczenia Marszałka  

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Wójt Gminy prosił radnych o poprawienie pod-

stawy prawnej w projekcie uchwały nr 3, tj. zamiast (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

wpisać (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446). Wyjaśnił, że ww. projekt był sporządzony na 2 października 2014 

r., a opiniowany przez stałe komisje Rady Gminy na odbytych posiedzeniach w dniach  

22-23 października 2014 r. Poinformował, że obowiązkiem Gminy jest przyjęcie programu opieki nad 

zabytkami i dlatego został przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie. Zabytek wpisany do ewiden-

cji zabytków podlega ochronie konserwatora zabytków. Bez wiedzy konserwatora zabytków nie moż-

na takich obiektów remontować, modernizować czy też rozbierać.  

Radni nie mieli pytań. 

Po przeprowadzeniu procedury jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

Uchwałę Nr 293/XLVII/14 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gmi-

ny Przyłęk na lata 2014‒2017 wraz z „Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków”. 
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Ad. 11.–12. 

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

‒ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk na lata 2014‒2025 i załączniku nr 2 ‒ Wykaz 

przedsięwzięć do WPF na lata 2014‒2015 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 4 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk. Przedstawiła wprowadzone zmiany  

w Uchwale Budżetowej na 2014 r. ‒ projekt uchwały nr 5, w której zwiększono dochody budżetu 

Gminy o 118 680 zł. Ustalono dochody o łącznej kwocie 20 841 986,69 zł. Zwiększono wydatki 

budżetu Gminy o kwotę 118 680 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 24 081 564,61 zł. Zwiększono 

wydatki inwestycyjne o kwotę 40 000 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 

3 604 030 zł. Deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 3 239 577,92 zł, który zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z: a) kredytów – 2 914 200 zł, b) innych źródeł (wolne środki)  

– 325 377,92 zł. Przychody również pozostają bez zmian, tj. 3 425 377,92 zł z następujących tytułów:  

a) kredytów – 3 100 000 zł, b) innych źródeł (wolne środki) – 325 377,92 zł. Rozchody  

nie ulegają zmianie i wynoszą 185 800 zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów  

w kwocie 115 200 zł i b) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 70 600 zł. Szczegółowo omówiła 

załącznik nr 1 do uchwały, tj. Plan dochodów budżetowych na 2014 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan 

wydatków budżetowych na rok 2014 – zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan wydatków inwestycyjnych na rok 

2014 – zmiany, tj. Tabela nr 3 oraz Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym  

i nienależącym do sektora finansów publicznych – zmiany. 

Radni nie mieli pytań. 

Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne projektów uchwał nr 4 i 5,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę nr 294/XLVII/14 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒2025 i Uchwałę nr 295/XLVII/14 w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. 

 

Ad. 13. 

Wójt Gminy przedstawił informacje o działalności międzysesyjnej od 7 października 2014 r. 

do 30 października 2014 r. Poinformował o podpisaniu umowy na finansowanie trzech zadań,  

tj. termomodernizację budynków OSP w Mszadli Starej i Ignacowie oraz modernizację budynku świe-

tlicy w Mierziączce w ramach świetlic wiejskich; wprowadzeniu do budżetu na tej sesji nowego zada-

nia, tj. utwardzenie kruszywem odcinka drogi w Mierziączce w kierunku na Barycz w prawo pod las  

o długości 670 m.b. i szerokości 4 m.b. na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w związku  

ze złożeniem kolejnego pisma w tej sprawie. Kruszywo zostało nawiezione koło świetlicy w Mier-

ziączce i stąd będzie rozwożone mniejszymi samochodami na tę drogę. Dwa samochody kruszywa są 
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zadysponowane do utwardzenia drogi w Ławeczku Nowym (Klin), gdzie jest niebezpieczny zjazd. 

Musimy prosić o pomoc rolnika w rozwiezieniu kruszywa ciągnikiem, ponieważ samochód tam  

nie wiedzie. W okresie międzysesyjnym wykonano trzy drogi, tj. między Grabowem nad Wisłą a Zie-

lonką, w Zamościu Starym przed BP w lewo oraz w Łaguszowie tzw. Hamajdówka. Zaznaczył,  

że w I połowie 2014 r. wykonanie zadań inwestycyjnych kształtowało się na poziomie 3‒4 proc., 

obecnie praktycznie już zakończono inwestycje na 2014 r. oprócz tej nowo wprowadzonej drogi  

w Mierziączce, która będzie wykonana w ciągu 2 tygodni. 

Poinformował o przyjemnej uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego zorganizowanej  

w dniu 24 października 2014 r. Po odprawionej mszy św. w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej  

w Przyłęku odbyło się uroczyste spotkanie 16 par małżeńskich w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku. 

Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami Za Długoletnie  

Pożycie Małżeńskie, które w imieniu Państwa wręczył Wójt Gminy – Pan Marian Kuś  

i Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – Rafał Rajkowski. Przy 

wręczaniu medali towarzyszyli: Sekretarz Gminy – Danuta Bocian, Kierownik Urzędu Stanu Cywil-

nego w Przyłęku ‒ Pani Maria Gos, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Wojciech Szmajda  

oraz ksiądz proboszcz Zbigniew Bieńkowski. Jubilatom czas uprzyjemnili uczniowie PG w Przyłęku 

poprzez występ artystyczny pod kierunkiem Pani Anny Trzaskowskiej, którzy swoje życzenia  

dla Jubilatów wyrazili wierszem i piosenką. Jubilatom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz prezenty. 

Czekają nas jeszcze w połowie grudnia 2014 r. obchody stulecia pani ze Szlacheckiego Lasu. 

W związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu terytorialnego 16 listopada 2014 r. 

Wójt zwrócił się z apelem do sołtysów i radnych, aby zrobili kampanię, która zaowocuje jak najlicz-

niejszym wzięciem udziału. Jako Gmina byliśmy prawie na końcu, jeśli chodzi o udział w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Przypomniał zebranym o poinformowanie mieszkańców Szla-

checkiego Lasu, że obwód głosowania jest w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Rud-

kach, mieszkańcy Andrzejowa będą głosować w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Lucimi,  

a mieszkańcy Okrężnicy w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Babinie.  

Wójt Gminy odczytał fragment z ulotki wyborczej p. Wolszczaka, który zarzucił obecnym 

władzom Gminy, iż straciły zupełny kontakt z mieszkańcami i przestały się liczyć z ich oczekiwania-

mi. Stwierdził, że kłamie, gdyż praktycznie co roku odbywają się zebrania wiejskie: w I kw. 2010 r., 

od 15 stycznia do końca lutego 2011 r., od I-III 2013 r.  i od I-III 2014 r. 

Zaprosił radnych i sołtysów na planowaną ostatnią uroczystą sesję w VI kadencji, która odbę-

dzie się 14 listopada 2014 r. 
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Ad. 14.–16. 

 Beata Malesa prosiła p. Mirosława Madejskiego, aby się odniósł do trzech spraw zgłaszanych 

jej przez rodziców uczniów uczęszczających do PSP w Łaguszowie, które poruszała na komisji,  

tj. sprawę dzwonków na przerwy, niewypuszczania dzieci z klasy na przerwach (oprócz dużej prze-

rwy) oraz serwowanie na obiad zupy mlecznej. 

 Mirosław Madejski oznajmił, że przeprowadził rozmowy z dyrektorami szkół i żaden z przed-

stawianych zarzutów się nie potwierdził oprócz jednego. Rzeczywiście w PSP w Łaguszowie dzwo-

nek jest nieużywany, ale tylko i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa. Budynek ten nie jest przy-

stosowany na szkołę, w której obecnie przebywa 140 uczniów. Włączanie dzwonka na przerwę powo-

duje gwałtowne wybieganie z klas wszystkich uczniów. Uczniowie są informowani o przerwie i swo-

bodnie sobie wychodzą. Ponadto uczniowie od lat pięciu do klasy III mogą zgłosić potrzebę wyjścia  

w każdej chwili. Jeśli chodzi o dożywianie, to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że wsad do kotła to 2 zł 

na dzień, a za taką kwotę nie można zrobić dwóch dań i dlatego raz jest drugie danie, raz jest zupa,  

przy czym trafia się i zupa mleczna. Są sporządzane jadłospisy przez intendenta. Z każdego dnia są 

pobierane próbki, a całe żywienie jest pod nadzorem sanepidu. 

Mirosław Koniarz ze względu na sprzyjającą pogodę zapytał, czy możliwe jest udrożnienie 

spływu wody u p. Kiełbasy, ponieważ sadzawka jest pełna wody. 

Dariusz Dusiński zasygnalizował konieczność przeprowadzenia przeglądów hydrantów  

i zmiany znaków drogowych. 

Odpowiadając radnym, Wójt oznajmił, że Gmina zaplanuje środki na rowy, przepusty na rok 

2015. Potwierdził, że rzeczywiście dużo hydrantów jest niedrożnych, uszkodzonych i na pewno zosta-

ną zabezpieczone środki na ten cel w 2015 r. 

Wojciech Szmajda zwrócił uwagę na przyorywanie studzienek hydrantowych przez mieszkań-

ców i wówczas w razie awarii zostaje wyłączony większy odcinek nitki wodociągowej ku niezadowo-

leniu użytkowników zamiast zakręcenia najbliższego hydrantu. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady XLVII sesji VI kadencji Rady 

Gminy w Przyłęku o godz. 12.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


