
Protokół nr 51/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 22 kwietnia 2010 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 14 radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.  

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, a zakończono o godz. 12.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Marian Kuś – Wójt Gminy, Mirosława 

Witczak – Skarbnik Gminy. 

Zaproszeni goście: pani Teresa Wójtowicz, dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminy Przyłęk, i pani Monika Krześniak, kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Przyłęku. 

 

Otwarcia LI sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech Szmajda, przewodniczący 

Rady Gminy, który na wstępie powitał zaproszonych gości oraz przybyłych, a następnie 

poprosił wszystkich zebranych o powstanie, aby uczcić minutą ciszy śmierć tragicznie 

zmarłych w katastrofie TU-154 pod Smoleńskiem Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 

radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przedstawił propozycję wprowadzenia zmian do porządku obrad, tj. dodatkowego pkt. 

„Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego uchwałą Nr 

328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 rok” – projekt nr 5. 

Następnie przedstawił projekt porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą, który 

poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, L, sesji 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach  

za rok 2009: 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały – projekt nr 1 



5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 

2009: 

a) dyskusja 

b) podjęcie uchwały – projekt nr 2 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok: 

a) sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2009 rok 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu 

Gminy za rok 2009 

c) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za rok 2009 

e) wnioski i opinie komisji Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2009 

f) dyskusja 

g) podjęcie uchwały – projekt nr 3 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego uchwałą  

nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku” – projekt nr 5 

9. Podjęcie uchwały budżetowej  

10. Wnioski i zapytania 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Ad. 3. 

Bez uwag i zastrzeżeń jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniej, tj. L, sesji. 

 

Ad. 4.  

Przewodniczący Rady powitał panią Teresę Wójtowicz i poprosił ją o przedstawienie 

sprawozdania finansowego za rok 2009. Po wyczerpującym omówieniu sprawozdania pani 

Wójtowicz podziękowała Wójtowi i radnym za współfinansowanie z budżetu Gminy zakupu 

karetki pogotowia. Dodała, że dzięki temu za świadczone usługi transportowe od lipca do 

grudnia 2009 roku otrzymali zwrot z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 12 175 zł. 



Nadmieniła, że wypracowany zysk w kwocie 69 845 zł za rok sprawozdawczy planuje się 

przeznaczyć na termomodernizację ośrodka zdrowia w Przyłęku.  

Z uwagi na brak pytań do przedłożonego przez panią Wójtowicz sprawozdania 

finansowego za rok 2009 przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Gminy  

w Przyłęku jednogłośnie podjęła uchwałę nr 350/LI/10 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za rok 2009. 

 

Ad. 5. 

Pani Monika Krześniak przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Przyłęku. Po zakończeniu przedstawianych informacji przez sprawozdawczynię 

prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2 (radni nie zabierali głosu  

w dyskusji). W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie 

podjęła uchwałę nr 351/LI/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2009. 

 

Ad. 6. 

a) Głos zabrał Wójt Gminy Przyłęk, który omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

za rok 2009. Budżet ten zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 605 556,04 zł. 

Szczegółowo przedstawił zebranym następujące zadania inwestycyjne, które zostały 

wykonane w 99,35 proc. w stosunku do planu na kwotę 2 389 887,33 zł, co stanowi 13,76 

proc. wykonania wydatków w omawianym roku sprawozdawczym: 

- budowa wodociągu Mszadla Dolna–Mszadla Stara–Baryczka(przysiółki) – wykonanie 

projektu 

- budowa budynku pod agregat prądotwórczy w Załazach (ujęcie wodne) 

- zakup i montaż pompy do poboru wody w hydroforni w Załazach 

- przebudowa dróg gminnych w Łagowie (Karczunki), Przyłęku (szkolny gościniec), 

Okrężnicy, Lucimia–Andrzejów(Borowiec), Mszadli Starej, Mszadli Dolnej, Łagowie, 

Załazy–Łagów, Mszadli Nowej 

- wykup gruntu pod drogę w Baryczce 

- zakup dwóch zestawów hydraulicznych ratownictwa drogowego dla OSP Łagów i OSP 

Grabów nad Wisłą 

- wykup gruntu pod strażnicą OSP w Mszadli Starej 

- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Łaguszowie 



- termomodernizacja budynku PSP w Grabowie nad Wisłą 

- zakup i montaż tablicy interaktywnej do PSP w Mszadli Starej 

- budowa ogrodzenia boiska przy PG w Przyłęku 

- budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie nad Wisłą 

- modernizacja ulicznych punktów świetlnych na terenie Gminy Przyłęk 

- budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie  

- budowa ogrodzenia boiska przy PG w Wólce Zamojskiej 

- zakup gruntów pod boisko sportowe ogólnodostępne w Babinie 

- budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie  

Przekazał też, że z budżetu Gminy udzielono dotacji na łączną kwotę 252 087 zł dla: 

- Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu (dofinansowanie zakupu samochodu 

osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, 8 tys. zł) 

- Starostwa Powiatowego w Zwoleniu (przebudowa powiatowej drogi Szczęście–Babin  

i przebudowa chodnika w Lipinach–Przyłęku, droga powiatowa Zwoleń–Baryczka, 210 tys. 

zł) 

- Urzędu Miejskiego w Zwoleniu (zwrot dotacji udzielonej Niepublicznemu Przedszkolu 

„Słoneczko” w Zwoleniu dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Przyłęk, 4 087 zł) 

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przyłęku (zakup karetki 

pogotowia, 30 tys. zł). Dotacja przedmiotowa została udzielona także dla Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Przyłęku (190 tys. zł, przekazano na rachunek bankowy). Przekazał również, że 

Gmina posiada zadłużenie stanowiące 10,01 proc. dochodów wykonanych, tj. 1 650 tys. zł  

z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na przebudowę dróg gminnych w 2008 

roku w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu, nie posiada zaś zobowiązań wymaganych na 

koniec roku 2009. Natomiast wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia jest bardzo 

niski – wynosi bowiem tylko 1, 6 proc. 

 

b) Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, pani Elżbieta Madejska, zapoznała Radę z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu zgodnie  

z uchwałą nr RIO-R/30/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie z 24 marca 2010 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy  

w Przyłęku sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2009. Następnie Wójt Gminy 

ustosunkował się do uwag uzasadnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Zespół w Radomiu – pismo nr RIO-R-30/10 z 24 marca 2010 roku. Stwierdził, że niski 

stopień realizacji w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych  



w formie karty podatkowej i w podatku od spadków i darowizn planu nie jest uzależniony od 

Gminy. Niezrealizowane wydatki przewidywane na dofinansowanie przydomowych 

oczyszczalni ścieków w ramach planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej za rok 2009 zostały wprowadzone do budżetu Gminy na rok 2010  

w związku z art. 1 ust. 15 ustawy z 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska – oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2009 roku, nr 215, poz. 1664) 

skreślającym z dniem 01.01.2010 roku art. 406 ustawy  

z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: DzU z 2008 roku, nr 

25, poz. 150). Gmina nie może dofinansować budowy oczyszczalni przydomowych. Ponadto 

zaznaczył, że z dniem 01.01.2010 roku został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

c–d) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

za rok 2009 (został przedłożony przewodniczącemu Radzie Gminy w Przyłęku w celu 

uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu) 

odczytała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Jadwiga Skoczylas. Zapoznała również 

Radę z przesłaną opinią RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  

w Przyłęku w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za rok 2009 zgodnie z uchwałą nr 

RIO-R/34/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  

z 24 marca 2008 roku. 

 

e) Pani Ewa Molenda przedstawiła pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu  

za 2009 rok na podstawie protokołu nr 38/2010 z posiedzenia połączonych Komisji 

Gospodarczo-Oświatowej oraz Komisji Budżetowej odbytego 16 kwietnia 2009 roku.  

 

f) Radni nie wnosili zastrzeżeń do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. 

 

g) W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku podjęła jednogłośnie 

uchwałę nr 352/LI/10 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyłęk za 2009 

rok. 

Prowadzący obrady ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 

 

 

 



Ad. 7. 

Wójt poinformował zebranych o rozstrzygnięciu przetargu, w wyniku którego kwota 

poprzetargowa na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  

w miejscowościach Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Baryczka, Mszadla Nowa i Ławeczko 

Stare” wynosi 350 625,79 zł. Przekazał, że na to zadanie zabezpieczone zostały środki własne 

w budżecie Gminy na 2010 roku w wysokości 50 tys. zł. W związku z tym poprosił Radę 

Gminy o poparcie przedłożonego projektu uchwały nr 4 w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w wysokości 300 000 zł, (planowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 400 tys. zł) na wyżej 

wymienione zadanie. Nadmienił, że brakująca kwota 10 tys. zł  została ujęta i zabezpieczona 

w projekcie uchwały budżetowej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2010 

roku (w dalszej części porządku obrad). Radni nie wnosili zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła 

jednogłośnie uchwałę nr 353/LI/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Ad. 8. 

Prowadzący obrady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił zmiany 

rozdziału V – Plan Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok, zawarte w projekcie uchwały nr 5, w której 

do zaplanowanych wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 

wprowadzono niewykorzystaną kwotę z roku 2009, tj. 13 104 zł (pozostałe środki z roku 

poprzedniego muszą być wykorzystane w ramach tego programu). Radni przychylili si ę do 

propozycji przedłożonych zmian i jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 354/LI/10 w sprawie 

zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego uchwała nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 

2009 r.  

 

Ad. 9. 

Mirosława Witczak przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały budżetowej  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010, w której m.in. wprowadzono 197 063 zł 

pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie 21 osób na prace publiczne,  

z uwagi na odmownie rozpatrzony wniosek na program „Radosna Szkoła” zmniejszono 



dotację w wysokości 60 tys. zł dla PSP w Mszadli Starej, na podstawie pisma MUM 

wprowadzono: dotację 163 262 zł na pomoc socjalną dla uczniów (stypendia); wypłatę 

dodatkową dla pracowników GOPS, 3 tys. zł; wprowadzono odpisy na ZFŚS  

w poszczególnych działach; pomniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin 

13 284 i część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin 2 506 zł; wprowadzono 10 tys. zł na 

realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mszadla 

Dolna, Mszadla Stara, Baryczka, Mszadla Nowa i Ławeczko Stare”. Wypowiedź uzupełnił 

Wójt, który przekazał, że złożone zostały dwa wnioski na realizację programu „Radosna 

Szkoła” (utworzenie szkolnego placu zabaw) dla PSP w Babinie i Mszadli Starej, a ponieważ 

ogółem złożonych zostało bardzo dużo wniosków, tylko PSP w Babinie otrzyma w 2010 roku 

środki na realizację tego programu, tj. 60 tys. zł (50 proc. kosztów ogółem) pozostałe 50 proc. 

to środki własne Gminy. Radni nie wnosili zastrzeżeń do przedstawionych propozycji zmian 

w projekcie uchwały budżetowej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy 

podjęła jednogłośnie uchwałę nr 355/LI/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy w 2010 roku. 

Ad. 10.–11. 

Wójt przekazał następujące informacje: 

- oświetlenie uliczne będzie działać do 30 maja 2010 roku w godz. od  20.30 do 23.00 

- 8 maja 2010 roku do Lucimi przyjedzie attaché rosyjski złożyć kwiaty pod pomnikiem 

Nikołaja Łukicza Klimienki.  

- 9 maja 2010 roku odbędą się zawody strażackie w PG w Przyłęku o godz. 8.00 

- 22 sierpnia 2010 roku odbędą się gminne dożynki w Przyłęku (PG) 

- 5 września 2010 roku odbędzie się uroczystość nadania imienia kpt.  Pilota Tadeusza 

Sędzielowskiego PG w Wólce Zamojskiej; miała być ona celebrowana przez biskupa 

Płaskiego, który zginął pod Smoleńskiem; wykonanie pomnika również się opóźnia, 

ponieważ kpt. Tomaszewski uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych ofiar katastrofy 

pod Smoleńskiem  

- Marszałek Sejmu RP ogłosił wybory prezydenckie RP na dzień 20 czerwca 2010 roku,  

II tura wyborcza odbędzie się 4 lipca 2010 roku. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady LI sesji V kadencji Rady Gminy w Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


