
Protokół nr 58/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 12 listopada 2010 roku 

w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 14 radnych. 

W sesji na 14 radnych uczestniczyło 13 osób (zgodnie z załączoną listą obecności),  

co stanowiło kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 

ustawy o samorządzie gminnym (DzU Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). 

Nieobecny: Janusz Stawski. 

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00, a zakończono o godz. 14.00. 

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

Witczak – Skarbnik Gminy, Mirosław Madejski – Zastępca Wójta i Danuta Bocian – 

Sekretarz Gminy. 

Zaproszeni goście: Barbara Dąbrowska – radna Rady Powiatu w Zwoleniu, Monika 

Krześniak – kierownik GBP w Przyłęku, Teresa Wójtowicz – dyrektor SPZOZ, Jerzy 

Kamionka – dyrektor PG w Przyłęku, Maria Madejska – kierownik GOPS w Przyłęku. 

 

Wojciech Szmajda, przewodniczący Rady Gminy, przed rozpoczęciem obrad serdecznie 

powitał zaproszonych gości, radnych i sołtysów biorących udział w sesji, a następnie dokonał 

otwarcia LVIII sesji. Przedstawił zmiany do porządku obrad polegające na wprowadzeniu 

dodatkowych punktów, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji »Planu 

odnowy miejscowości Rudki na lata 2008–2018«” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości”. Prowadzący obrad poddał pod głosowanie zmiany porządku 

obrad. Rada Gminy przyjęła jednogłośnie następujący porządek obrad wraz ze zmianami:  

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Wystąpienie zaproszonych gości 

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej, tj. LVII, sesji 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2011 rok – projekt nr 1 



6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji „Planu odnowy miejscowości 

Rudki na lata 2008–2018”– projekt nr 2 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – projekt nr 3  

8. Podjęcie uchwały budżetowej 

9. Interpelacje, wnioski i zapytania 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Ad. 3. 

 Barbara Dąbrowska, radna Rady Powiatu w Zwoleniu, podziękowała za zaproszenie  

na obrady sesji. Korzystając z tego, iż V kadencja 2006–2010 Rady Powiatu oraz Rady Gminy 

dobiega końca, przedstawiła realizowane zadania w powiecie na łączną kwotę 19 mln zł. 

Stwierdziła, że poprzez decyzje radnych powiatu i pozyskiwaniu środków z zewnątrz udało się 

wykonać następujące inwestycje:  

- zmodernizowanie i wyremontowanie 55 km dróg powiatowych na kwotę 14,5 mln zł  

w gminach: Zwoleń, Kazanów, Tczów, Policzna i Przyłęk  

- wybudowanie ponad 3 km chodników – 1 mln zł  

- powstanie nowych obiektów sportowych w szkołach ponad gimnazjalnych oraz  

wyremontowanie budynku – 1,8 mln zł 

- wyposażenie służby zdrowia w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostosowanie 

budynków dla osób niepełnosprawnych (budowa windy – 1,6 mln zł). Na pomoc społeczną 

wydatkowano 13,9 mln zł, w tym: na Dom Pomocy Społecznej w Gródku pozyskano 

dodatkowe środki finansowe – 1 mln zł, zaś na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Zielonce Starej – dofinansowanie 160 tys. zł. Ponadto powiat współfinansował zakup sprzętu 

i pojazdów dla Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. 

Sfinansowano zakup podnośnika wysokościowego na samochód – 1 mln zł.  

Pozyskano środki unijne w wysokości 18 mln zł z przeznaczeniem na: 

- projekty inwestycyjne w zasoby ludzkie, tj. aktywizowanie osób bezrobotnych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu – 9 mln zł, aktywizujące i wspomagające osoby 

korzystające z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu – 660 tys. zł. Ponadto 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie został utworzony psychologiczno- pedagogiczny 

punkt konsultacyjny dla rodzin zastępczych, z którego porad mogły korzystać ofiary przemocy 

w rodzinie z całego powiatu. PCPR w Zwoleniu przystąpił do realizacji projektu „My 



samodzielni” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Projekt ten został wysoko oceniony i wyróżniony przez Biuro Pełnomocnika 

Rządu ds. Równego Traktowania, które przyznało tytuł „Samorząd równych szans 2010”. To 

zaszczyt dla powiatu zwoleńskiego – wysiłek na rzecz potrzebujących został zauważony  

i doceniony. Podziękowała za mandat zaufania na V kadencję i poprosiła o mandat na następną.  

Teresa Wójtowicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy 

Przyłęk, podziękowała, składając wiązankę kwiatów na ręce Przewodniczącego Rady Gminy,  

za bardzo dobrze układającą się czteroletnią współpracę z radnymi, przewodniczącym rady  

i władzami Gminy oraz każde wsparcie finansowe i moralne. Przeprosiła za niedociągnięcia  

i przekazała, że jej współpraca będzie również owocna z częścią rady w następnej kadencji. 

Życzyła wszystkim kandydatom powtórnego wyboru na VI kadencję.  

Wojciech Szmajda podziękował pani dyrektor za dobrą współpracę z Radą Gminy i Wójtem. 

Stwierdził, że dzięki bezkonfliktowej pracy każdy radny pozostawił po sobie pamiątkę  

dla swojego okręgu wyborczego w postaci zadań inwestycyjnych oraz innych, jakie udało się 

wykonać w ramach corocznie ustalanego budżetu Gminy. W imieniu Rady skierował 

szczególne podziękowania Wójtowi za współpracę i uczestnictwo w tej czteroletniej pracy, 

mając na uwadze dobro Gminy i jej mieszkańców. Następnie wręczył mu na 

pamiątkę oprawę gratulacyjną.  

 

    Marian Kuś w związku z zakończeniem V kadencji 2006–2010 złożył podziękowania 

radnym za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Gorące słowa uznania 

skierował także do sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, Jerzego Kamionki – 

dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przyłęku – i pracowników Urzędu Gminy. Przypomniał  

i podkreślił znaczenie i funkcję radnego, który przed przystąpieniem do wykonywania mandatu 

składa ślubowanie, że będzie sprawował swoje obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 

na uwadze dobro Gminy i jej mieszkańców. Podkreślił, że radny jako funkcjonariusz publiczny 

nie może kierować się swoimi interesami prawnymi. Szczególnie podziękował Jerzemu 

Kozińskiemu (mimo usprawiedliwionej nieobecności) za dobrą współpracę z samorządem 

Gminy oraz wszechstronną pomoc niesioną Gminie w trakcie powodzi. Życzył sobie, aby na VI 

kadencję spotkać się w tym samym gronie. Dokonał wręczenia pamiątkowych opraw 

gratulacyjnych.  

 



Ad. 4. 

Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy przyjęła jednogłośnie protokoły, tj. LVI i LVII, 
sesji. 

 

Ad. 5. 

 Wójt Gminy przybliżył projekt uchwały – nr 1. Przekazał, że wysokość stawek podatku  

od środków transportowych na 2011 r. wzrósł o 2,6% w stosunku do roku poprzedniego  

na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie 

stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (MP nr 75, poz. 950). 

Zwrócił uwagę na to, iż w naszej Gminie są najniższe stawki i dzięki temu mieszkańcy nie 

odchodzą do innych gmin. Radni nie zgłaszali uwag, więc prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie przedłożony projekt. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 381/LVIII/10 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2011 rok. 

 

Ad. 6. 

 Wójt poinformował, że przedłożono projekt uchwały nr 2 w związku z aktualizacją 

„Planu Odnowy Miejscowości Rudki” – przedłużono okres realizacji do dziesięciu lat.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 

382/LVIII/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Rudki na 

lata 2008–2018”. 

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy prosił radę o podjęcie przedłożonego projektu uchwały nr 3 celem budowy 

miejsc parkingowych na gruntach parafii w Przyłęku. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 383/LVIII/10 w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości. 

 

 



Ad. 8. 

 Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany do budżetu Gminy w 2010 r.,  

w której to zmniejszono: dochody budżetu Gminy o 64 613,44 zł, wydatki o 206704,44 zł  

i wydatki inwestycyjne o 409 312 zł. Zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy: o 179100 

zł  (dotacja celowa) na zwrot podatku  akcyzowego, o 11 tys. zł na zasiłki stałe i o 6 tys. zł  na 

dożywianie uczniów. Zmniejsza się po stronie wydatków o kwotę 67 tys. zł, tj.  pożyczka  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie wodociągu (podpisano 

umowę na 182 tys. zł). Zmniejszono wydatki i dochody budżetu o 306 390 zł na zakup 

średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Grabowie nad Wisłą i wydatki o 31 

tys. zł z zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Przyłęk”. Zwiększono zaś wydatki o 20 tys. zł  na pomoc materialną dla uczniów jako środki 

własne. 

 

Ad. 9.–10. 

 Elżbieta Baryła pytała o możliwość wycięcia akacji u Marka Szymańskiego i Roberta 

Grzeszczyka przy drodze gminnej w Okrężnicy i przekazała informację w sprawie przyorania 

tej drogi przez mieszkańców (winna mieć 7 m). Mariusz Rusinowski zgłosił konieczność 

usunięcia suchej topoli koło przystanku przy drodze powiatowej w Andrzejowie. 

 Wójt przekazał, że usunięcie topoli należy zgłosić do Powiatowego Zarządu Dróg  

w Zwoleniu, ponieważ do nich należy to drzewo, a jeśli chodzi o wycinkę akacji, to strażacy 

dokonają wycięcia po wydaniu decyzji na ich usunięcie. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy   

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

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 

 


