
 

Protokół nr 56/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 30 września 2010 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 14 radnych. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.  

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00, a zakończono o godz. 15.00. 

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

Witczak – Skarbnik Gminy. 

Zaproszeni goście: Jerzy Koziński – Starosta Zwoleński, ks. Zbigniew Bieńkowski – parafia  

w Przyłęku. 

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

Rady Gminy, stwierdził, że jest kworum zdolne do podejmowania uchwał, a potem 

przedstawił następujący porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Wystąpienie zaproszonych gości 

4. Wnioski i opinie komisji Rady Gminy 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku: 

a) opinia o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyłęk  

za I półrocze roku 2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 

b) informacja Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 358/LII/10 Rady Gminy  

w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

w roku budżetowym 2010 – projekt nr 1 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

na rok podatkowy 2011 – projekt nr 2 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 

podatkowy 2011 – projekt nr 3 

9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu 

poboru na 2011 rok – projekt nr 4 



10. Podjęcie uchwały budżetowej 

11. Wnioski i zapytania 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Ad. 3. 

 Prowadzący obrady usprawiedliwił nieobecność zaproszonych gości: Jerzego 

Kozińskiego, Starosty Powiatowego w Zwoleniu (w tym samym czasie była sesja  

w powiecie), i ks. Zbigniewa Bieńkowskiego z Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej  

w Przyłęku (msza pogrzebowa). 

 

Ad. 4. 

 Ewa Molenda przedstawiła opinię o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Przyłęk za I półrocze roku budżetowego, zgodnie z Zarządzeniem Wójta  

nr 49/V/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. połączonych komisji budżetowej i gospodarczo- 

-oświatowej, wypracowaną na posiedzeniu w dniu 7 września 2010 r., a następnie Jadwiga 

Skoczylas odczytała protokół komisji rewizyjnej z odbytego posiedzenia z 13 września 

2010 r. 

 

Ad. 5. 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu zgodnie  

z uchwałą nr RIO - R/299/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie z 16 września 2010 roku w sprawie: opinii o przedłożonej informacji  

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyłęk, planów finansowych instytucji kultury oraz 

SPZOZ za I półrocze roku 2010 r.  

 Następnie Wójt Gminy ustosunkował się do uwag uzasadnienia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu – pismo nr RIO-R-01373/259/10  

z 16 września 2010 roku. Stwierdził, że niski stopień realizacji zadań inwestycyjnych  

w I półroczu (1,6% planu) od wielu lat jest niski i nie ma wpływu na przebieg realizacji 

zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Zapewnił, że 90% zaplanowanych zadań 



inwestycyjnych w roku budżetowym zostanie wykonanych, gdyż większość jest wykonywane 

w II półroczu. Szczegółowo omówił zrealizowane do tej pory inwestycje. 

 Poinformował o zadaniach, które zostaną wykonane w roku następnym, tj. realizacji 

programu „Radosna szkoła” w Babinie (odbyły się dwa przetargi i żaden wykonawca nie chce 

się tego podjąć z uwagi na zbyt kosztowne podłoże). Dodał, że Minister Edukacji Narodowej, 

pani Katarzyna Hall, pracuje nad zmianą przepisów w tym zakresie. Przekazał, że Gmina 

złożyła wnioski o dofinansowanie: budowy drogi Wólka Zamojska – Mszadla Dolna, tzw. 

„Schetynówka” (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pokryje 50% kosztów 

budowy tej drogi w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie),  budowy wodociągu w miejscowości Andrzejów – 

Borowiec (zadanie to zostanie sfinansowane w 100% z dotacji, ponieważ będzie wykonywane 

na terenach dotkniętych powodzią), budowy boiska w Babinie (wniosek został przyjęty, 

dokonano poprawek). Obecnie czekamy na informację w sprawie jego kwalifikacji  

z Leader +. Jeśli zadanie się zakwalifikuje, będzie realizowane w 2011 r. Zasugerował, iż 

istnieje obawa związana z realizacją dochodów w II półroczu z uwagi na nikłe wpłaty 

należności za wodę oraz perspektywę umorzeń podatków dla osób dotkniętych powodzią. 

Umorzenia te nie spowodują jednak pomniejszenia subwencji. Poinformował, że oświetlenie 

uliczne na terenie całej Gminy zostało już wykonane. Zegary ustawiane będą tak, aby lampy 

zapalały się 15 min po zmroku i świeciły do godz. 23.00, później od godz. 5.00 do 15 min 

przed wschodem słońca. Prosił o zgłaszanie miejsc, w których należy doprojektować 

założenie lamp (np. Zamość Stary w kierunku BP, Łaguszów, Ignaców, Mszadla Stara do 

pana Kozaka itp.) w formie pisemnej, wskazując numer transformatora, liczbę potrzebnych 

lamp do zawieszenia i numer słupów. Zebrani nie zadawali pytań.  

 

Ad. 6. 

 Skarbnik Gminy przekazała radnym informację dotyczącą projektu uchwały nr 1,  

w której dokonano zmniejszenia kwoty kredytu długoterminowego w roku budżetowym  

z 2 220 000 zł na 2 000 000 zł. Radni nie zgłaszali uwag ani pytań i dlatego prowadzący 

obrady przystąpił do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy 

jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 373/LVI/10 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

358/LII/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010. 



 

Ad. 7. –9. 

 Wojciech Szmajda przypomniał, że przedłożone projekty uchwał nr 2–4 uzyskały 

pozytywną opinię poszczególnych komisji Rady Gminy. 

 Wójt Gminy szczegółowo omówił projekt uchwały nr 2–4. Nadmienił, że górne granice 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra 

Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku wzrosły o 2,6% w stosunku do roku poprzedniego. 

Następnie prowadzący obrady przeprowadził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie 

Rada Gminy przyjęła uchwały: Nr 374/LVI/10 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011, Nr 375/LVI/10 określenia wysokości 

stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2011 i Nr 377/LVI/10 w sprawie opłaty od 

posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2011 rok. 

 

Ad. 10. 

 Mirosława Witczak przedstawiła wprowadzone zmiany do projektu uchwały budżetowej,  

w której zmniejszono dochody i wydatki o 43 219 zł. Ustalono dochody budżetu Gminy  

o łącznej kwocie 17 978 241,03 zł, z tego bieżące – 16 687 706,03 zł i majątkowe 1 290 535 

zł. Ustalono wydatki o łącznej kwocie 21 881 223,11 zł, z tego bieżące 16 924 677,11 zł  

i majątkowe 4 956 546 zł. Ponadto zmniejszono wydatki inwestycyjne o 200 000 zł i ustalono 

wydatki na 4 873 155 zł. Zwiększono środki o 20 tys. zł na zadanie „Budowa sieci 

wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Mszadla 

Nowa i Ławeczko Stare”. Zlikwidowano zadanie inwestycyjne o wartości 100 tys. zł 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Nr 450 308W”. Zlikwidowano zadanie 

inwestycyjne „Budowa placu zabaw dla dzieci przy PSP w Babinie „Radosna szkoła”  

o wartości 120 000 zł (wysokość dotacji 60 tys. zł i 60 tys. zł środki własne), ponieważ nie 

zgłosił się żaden z oferentów. Wójt uzupełniając wypowiedź, przekazał, że zgodnie z art. 128 

ustawy o finansach publicznych należy wprowadzić do końca roku środki własne  

w wysokości 60 tys. zł, tj. 20% na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy. Środki na to zadanie zostały wprowadzone i pochodzą  

z likwidacji wyżej wymienionego zadania. 



W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę  

Nr 376/LVI/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2010 roku. 

Ad. 11.–12. 

 Zenon Kuliński prosił o interwencję w sprawie załatania dziur na drodze powiatowej 

Przyłęk – Łagów (droga w bardzo złym stanie). Wójt przekazał, że zostanie przesłane pismo  

w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu w imieniu radnych i sołtysów. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

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

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak    Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 


