
1 
 

Protokół nr 5/15 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 8 maja 2015 roku 

w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 93,33% (zgodnie z listą obecności stano- 

wiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00. 

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 – 24 osoby 

(zgodnie z załączoną listą obecności)  

 

Przebieg sesji 

Obrady V sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodni-

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

radnych. Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy  

14 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie  

z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594. z późn. zm.). Zwrócił się  

do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do przedłożonego porządku obrad. Radni nie 

zgłosili uwag. Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad 

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2014: 

a) sprawozdanie  

b) dyskusja  

c) podjęcie uchwały – projekt nr 2 

 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ Gminy Przyłęk za rok 2014:  

a) sprawozdanie  

b) dyskusja  
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c) podjęcie uchwały – projekt nr 1 

 

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.:  

a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  

za 2014 rok 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014  

c) wnioski i opinie Komisji Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu za rok 2014  

d) dyskusja  

e) podjęcie uchwały – projekt nr 3  

 

6. Absolutorium dla Wójta Gminy:  

a) uchwała nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium  

b) podjęcie uchwały – projekt nr 4 

 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 7 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagro-

dzenia za inkaso 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 8 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysoko-

ści prowizji za inkaso 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 9 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo  

i Rozwój” w Zwoleniu 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy na lata 2015 – 2025 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 11 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  

na rok 2015  

14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku 

15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Przyłęk 

na lata 2012‒2015 za rok 2014 

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2011‒2014 za 2014 rok 

17. Ocena zasobów ludzkich 

18. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  

19. Zapytania i interpelacje 

20. Wolne wnioski 

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

Ad. 3. 
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Pani Monika Krześniak omówiła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Przyłęku za 2014 r. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku prowadziła swoją działalność w ramach dotacji 

przedmiotowej w wysokości 250 tys. zł z Urzędu Gminy, 400 tys. zł dotacji celowej na budowę 

biblioteki również z Urzędu Gminy oraz 1 mln 600 tys. zł dotacji celowej z budżetu państwa na 

budowę nowego budynku biblioteki. Pozyskano dodatkowo między innymi dotacje z fundacji Orange  

w wysokości 1390,28 zł (na opłatę dostępu do internetu), z Biblioteki Narodowej w kwocie 12 450 zł, 

w tym w priorytecie I – 7950 zł (zakupiono nowości do bibliotek), w priorytecie II – 4500 zł 

(zakupiono książki do bibliotek szkolnych w ramach depozytu zgodnie z ich zapotrzebowaniem,  

tj. trzech szkół podstawowych). Otrzymano zwrot pomocy finansowej z Leader+ w wysokości  

10 131,51 zł za działania w roku 2013. Otrzymano granty z Fundacji Inicjatyw Społeczno- 

-Ekonomicznych 4400 zł, z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” 9 tys. zł i dotację ze Stowa- 

rzyszenia Bibliotek Polskich 5 tys. zł.  

W ramach działalności między innymi organizowano zajęcia w okresie zimowym i letnim  

dla dzieci, które to zakończyły się wizytą teatru objazdowego. Zorganizowano piknik edukacyjny 

związany z bezpiecznym internetem „Sieciaki na wakacjach”, w ramach ogólnopolskiej akcji, przez 

Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange. Ma ona na celu edukowanie dzieci poprzez zabawę  

w celu bezpiecznego korzystania z internetu. Biblioteka włączyła się do akcji ogólnoeuropejskiej 

„Tydzień z internetem”, odjazdowego bibliotekarza oraz do akcji „Wielokulturowość, jestem na tak”. 

Świętowano razem z maluchami PSP z Grabowa nad Wisłą i Babina w ramach „Światowego Dnia 

Pluszowego Misia”. Dla dorosłych w lutym zorganizowano warsztaty „Biblioteka rozwija talenty”. 

Uczestnikami była liczna grupa mieszkanek z Przyłęka, Mszadli Nowej, Łaguszowa, Rudek, Grabowa 

nad Wisłą, a nawet Janowca i Policznej. W ramach grantu z projektu „Mamy poznają świat interesów” 

dla kobiet z małymi dziećmi zorganizowano sześć warsztatów. Podczas zajęć otoczono opieką dzieci 

osób uczestniczących w tych zajęciach. Podczas zorganizowanego lokalnego festynu rodzinnego było 

wystawione stoisko biblioteki. Biblioteka ubiegała się o grant Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

na zorganizowanie wizyty studyjnej, podczas której odwiedziło ją 20 bibliotekarek, bibliotekarzy  

i dyrektorów z powiatu zwoleńskiego oraz Szydłowca, Borkowic, Mirowa, Magnuszewa i Kozienic. 

W roku 2014 założony został Dyskusyjny Klub Książki, dzięki któremu zostało zorganizowane 

spotkanie dla dorosłych z panią Marią Ulatowską ‒ początkującą, a już tak popularną autorką. 

Rozpoczęto od września realizację projektu Teatr Obrzędowy Przymierzem Pokoleń, w ramach 

którego przeprowadzono warsztaty teatralne, warsztaty, gdzie przygotowano stroje do scenografii do 

dwóch spektakli obrzędowych: „Dożynki przed Dworem Dziedzica” i „Wianki ‒ noc świętojańska”. 

Gminna Biblioteka Publiczna zajęła II miejsce w powiecie pod względem liczby czytelników 

na 100 mieszkańców. Ponadto uplasowała się na I miejscu pod względem liczby wypożyczeń  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców naszej Gminy w powiecie zwoleńskim.  
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Biblioteka została nagrodzona jako najlepsza w woj. mazowieckim w IV Rankingu bibliotek, 

przeprowadzonym przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą”, który był skierowany do wszystkich 

gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i gmin miejskich do 15 tys. mieszkańców. 

Dariusz Dusiński zapytał, jakie bariery napotyka GBP w Przyłęku w swojej działalności. 

Odpowiadając na zadane pytanie, Kierownik GBP w Przyłęku stwierdziła, że na pewno 

bariery nie stanowią środki finansowe, które są do pozyskania z zewnątrz poprzez złożenie wniosków. 

Jedynie zwiększenie zatrudnienia pozwoliłoby na szersze prowadzenie działalności. Buduje się piękny 

obiekt i jest nadzieja na jeszcze lepszą pracę. Taka liczba realizowanych projektów w 2014 r. 

powoduje bardzo często pracę w godzinach nadliczbowych mimo posiłkowania się stażystami.  

Dalszych uwag i pytań radni nie wnosili. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 2, w wyniku które- 

go Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 28/V/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za 2014 r. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymujących się. 

 

Ad. 4. 

Pani Teresa Wójtowicz przedstawiła sprawozdanie finansowe SPZOZ Gminy Przyłęk za rok 

2014 (stanowiące załącznik do protokołu). 

W wyniku dyskusji Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gmi-

ny Przyłęk, odpowiadając na pytanie Dariusza Dusińskiego w sprawie znikomej opieki stomatologicz-

nej w opinii społecznej, oznajmiła, że poradnia stomatologiczna w publicznych zakładach opieki 

zdrowotnej jest reliktem, ponieważ nigdzie nie jest finansowana przez NFZ, tylko Gmina Przyłęk ma 

finansowanie w wysokości 9 tys. zł na 0,6 etatu. Nie ma żadnej szansy, aby zwiększyć zatrudnienie. 

Tylko poprzez wynajęcie 1 gabinetu stomatologowi prywatnemu zwiększy dostęp do stomatologii. 

Nadmieniła, że NFZ płaci za leczenie zębów, tj. 1 i 2 oraz za wykonanie  

1 protezy miesięcznie. Wszędzie gabinety stomatologiczne funkcjonują w niepublicznych zakładach 

opieki zdrowotnej. Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformowała, że w Zwoleniu będzie otwie-

rany ośrodek chirurgii oka. 

Radni nie wnosili dalszych pytań, więc prowadzący obrady przystąpił do procedury jawnego 

głosowania projektu uchwały nr 1, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę  

nr 29/V/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za 2014 r. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymujących się. 
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Ad. 5. 

a) Wójt Gminy Przyłęk przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 r., stano-

wiące załącznik do protokołu, poinformował, że plan dochodów na 2014 r. wynosił 20 463 763,74 zł, 

plan wydatków 23 703 341,66 zł i deficyt w wysokości 3 239 577,92 zł. Gmina uzyskała dochody w 

wysokości 19 911 276,36 zł, w tym bieżące 19 530 242 zł oraz majątkowe  

381 034 zł. Wykonanie dochodów ‒ 97,30 proc. Dochody własne 4 165 064,77 zł, tj. 20,92 proc., do-

tacje 5 310 890,59 zł – 26,67 proc., subwencje 10 435 321 zł – 52,4%. Dochody z tytułu podatków  

i opłat lokalnych wykonano w 101 proc. założonego planu, udział w podatku dochodowym od osób 

prawnych wykonaliśmy w 112,60 proc., stanowi to niewielką kwotę, bo 2251 zł, udział w podatku 

dochodowym od osób fizycznych 101,11 proc. – 1 584 733 zł, podatek rolny prawie w 104 proc. 

 – 639 855,55 zł, podatek od nieruchomości w 100,25 proc. – 655 339,33 zł, podatek leśny prawie  

w 98 proc. – 47 025,14 zł, podatek od środków transportowych w 106,07 proc. dzięki tytułom wyko-

nawczym – 117 740,33 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 96,60 proc. – 70 520,37 zł (mniej punk-

tów sprzedaży), wywóz odpadów komunalnych w 95,62 proc. – 286 914,80 zł i inne. Zaznaczył, że do 

tej pory nie wszyscy złożyli deklarację. Te osoby otrzymają ponowne wezwanie do ich złożenia. Pro-

sił sołtysów o przekazanie informacji w terenie o tym, że tym osobom, które nie złożą deklaracji, 

Gmina z urzędu naliczy nie po 5 zł, a po 10 zł od osoby z odsetkami od momentu wprowadzonej opła-

ty. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Z powodu tego przepisu opłata śmieciowa 

nazywana jest quasi-podatkiem. 

Po zmianie ustawy zmienia nazwę na podatek śmieciowy, a należności i zaległości będzie już 

ściągał urząd skarbowy.  

Majątek Gminy, tj. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług dostarcza 

nia energii cieplnej oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 98,87%  

‒ 115 497,21 zł; w tym uzyskano 17 246 zł ze sprzedaży samochodów strażackich i wagi. Pozostałe 

dochody wykonano w 92,98% – 553 142,84 zł, w tym: wpływy za dostarczanie wody i wywóz ście-

ków 101,12% – 222 861,37 zł, dożywianie 88,16% ‒ 202 326,50 zł, dofinansowanie z Powiato- 

wego Urzędu Pracy w Zwoleniu pracy 82,75% – 68 280,83 zł i inne.  

Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w 98,21%. Wszystkie zadania wykonano pra-

wie w 100%. Najniższe wykonanie stanowi 69% na wybory do rad gminy i wójtów (niskie wykona-

nie, ponieważ nie było II tury wyborów).  

Dotacje celowe na zadania własne wykonano w 99,61% – 862 215,25 zł. Wszystkie zadania 

wykonane w 100% oprócz zadania realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego 97,66%.  

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych zrealizowano w 100%.  

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych wykonano 

w 53,62%. Wykonanie jednego z zadań, tj. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk”, wygląda 
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mniej ciekawie, bo na przedszkola przy szkołach planowano 416 710,50 zł, a wykonanie wyniosło 

92 639,60 zł ‒ 22,23%. Zadanie to jest w trakcie realizacji i zwrot nastąpi dopiero w roku 2015.  

To samo jest ze świetlicami w Mierziączce, Ignacowie, Mszadli Starej i Załazach – zwrot nastąpi  

w 2015 roku. Kontrole tych świetlic zostały już przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski. 

Subwencje również wykonano w 100%. – tyle wydatkujemy, ile dostajemy.  

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w roku 2014 wyniosły 

719 086 zł, w podatku rolnym 331 922 zł, od nieruchomości 236 179 zł, w podatku od środków trans-

portowych 150 985 zł. Oznajmił, że nasza Gmina jest typowo rolniczą o niskich dochodach, dlatego 

nie można ustalać górnych stawek podatków. Gmina stara się zachować relację 50%  

w stosunku do górnych stawek i jest to kwota 719 086 zł.  

W roku 2014 r. umorzono podatek rolny w kwocie 22 789 zł, podatek od nieruchomości  

4824 zł, leśny 1431 zł i od środków transportowych 8 957 zł. 

 Należności wymagalne na koniec roku 2014 r. wynosiły 859 057,77 zł, w tym: z tytułu podat-

ków i opłat 328 236,31 zł, dostaw towarów i usług 33 927,30 zł, zaliczki i funduszu alimentacyjnego 

496 894,16 zł. W stosunku do roku 2013 zaległości podatkowe wzrosły o 6,3%  

i dlatego wszyscy podatnicy, którzy zalegają, natychmiast otrzymali upomnienia i w lipcu, jeśli nie 

zapłacą zaległości i należności, zostaną im przesłane tytuły wykonawcze (dotyczy podatników powy- 

żej 100 zł). Nie będzie ulgi dla nikogo. Gmina musi mieć środki własne, aby realizować inwestycje, 

których domagają się mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Zadłużyć można się tylko na inwestycje. 

Nie ma sensu brać kredytu krótkoterminowego na inne zadania, który należy spłacić do końca roku. 

Wydatki wykonano w 89,92%. w kwocie 21 313 416,54 zł, w tym bieżące 17 547 456,20 zł  

i majątkowe 3 765 960,34 zł.  

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:  

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą (2 odcinki) 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy  

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki  

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaguszów – Mszadla Dolna  

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary  

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okrężnica (2 odcinki 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk ‒ Przyłęk A  

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary (Miźwa) 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaguszów (Hamajdówka) 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary ‒ Ługi 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą – Zielonka 
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- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierziączka. 

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowaliśmy kwotę 366 766 zł. 

Zakupiliśmy wyposażenie do przedszkoli w ramach realizacji projektu „Przedszkola przy szkołach 

Gminy Przyłęk” za 52 176 zł. Utwardzono plac i odwodniono budynek przy PSP w Babinie za kwotę  

52 854 zł. 

Gmina udzieliła dotacji w wysokości 250 tys. zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Przyłęku na działalność statutową, Starostwu Powiatowemu w Zwoleniu na współfinansowanie 

dożynek powiatowych w kwocie 3 tys. zł i współfinansowanie kosztów udrożnienia rowów przydroż-

nych 4850 zł, SPZOZ Gminy Przyłęk na doposażenie Poradni Uzależnień od Alkoholu  

w Przyłęku Filia w Załazach 8 880 zł. Łącznie wydatki majątkowe stanowiły kwotę 460 824,78 zł dla: 

SPZOZ Gminy Przyłęk na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Załazach 56 795,80 zł, GBP  

w Przyłęku na budowę biblioteki 400 000 zł i dla Województwa Mazowieckiego w Warszawie  

na realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego” – 4 028,98 zł. 

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazo- 

wieckiego na następujące zadania: w zakresie wychowania przedszkolnego 141 332 zł, z czego wy-

płacono 138 027,62 zł, pomoc materialna dla uczniów 269 427 zł ‒ wypłacono 269 425,63 zł,  

na asystenta rodziny 18 026 zł i inne dotyczące zadań realizowanych przez GOPS – ich realizacja  

w 100%. Do tych zadań zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Przyłęk dofinansowała  

20% tych kwot. 

Na koniec roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 402 140,18 zł sfinansowany kre-

dytem. Łączna kwota długu na koniec roku 2014 wynosiła 1 991 900 zł; w tym kredyt długotermino-

wy 1 896 000 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 95 900 zł. Na zakończenie swojej wypowiedzi dodał, że spłacony 

został zaległy kredyt na początku stycznia 2015 r. w kwocie 95 000 zł oraz nastąpiła spłata bieżącego 

kredytu wziętego w 2014 w wysokości 150 tys. zł. Zaległość z 31.12.2014 r. zmalała już na początku 

tego roku o 245 000 zł.  

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

Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy zgodnie z Uchwałą  

Nr Ra.108.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  

1 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za rok 2014.  

c) Pani Ewa Molenda jako Przewodnicząca Komisji przedstawiła pozytywną opinię w sprawie wykona-

nia budżetu Gminy za 2014 r., popartą wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2014 r. na 

podstawie protokołu nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Oświatowej, odbytego  

27 kwietnia 2015 r., oraz odczytała protokół nr 4/2015 z dnia 26 marca 2015 r. 
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Pani Teresa Woźniak przedstawiła opinię z rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy za rok 2014 i sporządzenia uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy za rok 2014 z posiedzenia Komisji w dniu 15 kwietnia 2015 r., przedłożyła wnioski i opinię 

wypracowaną na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z dnia 27 marca 2015 r. na podstawie protokołu  

nr 4/2015 r. oraz posiedzeniu z dnia 20 lutego 2015 r. zgodnie z protokołem nr 3/2015 r. 

Elżbieta Madejska odczytała pozytywną opinię przedłożonych sprawozdań przez Wójta Gminy 

i wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2014 r., zgodnie z protokołem nr 5/2015 Komisji 

Budżetowej z 28 kwietnia 2015 r.  

d) Radni nie mieli uwag do przedłożonego przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  

za 2014 r. 

e) Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jed-

nogłośnie (14 osób głosowało za) Uchwałę nr 30/V/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawoz-

dania Wójta z wykonania budżetu za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego.  

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymujących się. 

 

Ad. 6. 

a) Pani Teresa Woźniak odczytała Uchwałę Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przy- 

łęku z 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.  

Następnie Elżbieta Madejska zapoznała Radę z przesłaną opinią RIO o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wyko- 

nania budżetu za 2014 r. – Uchwała Nr Ra.164.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2015 r.  

Radni nie wnosili uwag. 

b) W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego projektu uchwały nr 4 Rada Gminy 

jednogłośnie (14 osób głosowało za) przyjęła Uchwałę nr 31/V/15 w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymujących się. 

Wojciech Szmajda pogratulował uzyskania absolutorium Wójtowi Gminy. 
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Ad. 7.‒8. 

 Wójt Gminy przedstawił projekty uchwał nr 7 i 8 w sprawie zarządzenia inkasa, w których 

ulegają zmianie tylko wykazy sołtysów stanowiące załączniki do uchwał zgodnie z ustawą ze względu 

na zmiany powstałe w wyniku przeprowadzenia wyborów sołtysów na nową kadencję 2015‒2019. 

Ponadto zaproponował, aby do projektu uchwały nr 8 wprowadzić dodatkowy paragraf w brzmieniu: 

„Zarządzenie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa nie wyklucza 

uiszczania należności przez zobowiązanych na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy  

w Przyłęku” – podobny zapis, jaki jest w projekcie nr 7. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji (sołtysi domagali się zwiększenia wynagrodzenia  

za inkaso) Wójt Gminy wyjaśnił, że te projekty uchwał sporządzono ze względu na zmianę części 

sołtysów i nie było ich intencją ustalenie nowych zasad wynagradzania. Rada nie opiniowała i nie 

wypracowała stanowiska pod tym względem przy rozpatrywaniu projektów uchwał nr 7 i 8 na swoich 

posiedzeniach.  

Po zakończonej dyskusji Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwa-

ły nr 7, w wyniku której Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 32/V/15 w sprawie zarządzenia poboru 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i określenia wysokości wynagro-

dzenia za inkaso. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 7: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 13 osób głosowało za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymujących się. 

Prowadzący obrady zapytał, czy radni mają pytania do projektu uchwały nr 8, przypominając  

o poprawce zgłoszonej przez wnioskodawcę, polegającej na dopisaniu paragrafu w brzmieniu „Zarzą-

dzenie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania 

należności przez zobowiązanych na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przyłęku”.  

Rada nie zgłosiła uwag. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr 8 z poprawką, a następnie przeprowadził 

głosowanie jawne. W następstwie głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 33/V/15 w sprawie 

zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.  

Głosowanie nad projektem uchwały nr 8: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymujących się. 

 

Ad. 9.‒10. 

Wzorem lat ubiegłych Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały nr 5 dotyczący udzielenia 

pomocy finansowej w wysokości 4 tys. zł Starostwu Powiatowemu w Zwoleniu na zorganizowanie 
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dożynek powiatowych (zwiększono kwotę z 3 do 4 tys. zł, ponieważ w roku bieżącym Starostwo  

nie otrzyma dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na brak środków na małe projekty) 

oraz projekt uchwały nr 6 w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na 2015 r. 

w wysokości 150 tys. zł Starostwu Powiatowemu w Zwoleniu na współfinansowanie zadania „Prze-

budowa drogi powiatowej nr 4526W Łagów – Przyłęk”. Jest to odcinek drogi od nowego dywanika do 

zabudowań i ogrodzenia p. Głowackiego w Mszadli Dolnej. 

Radni nie mieli uwag. 

Przewodniczący obrad przeprowadził kolejno głosowanie jawne, w wyniku którego Rada 

Gminy przyjęła Uchwałę nr 32/V/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i Uchwałę nr 34/V/15 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  

Głosowanie nad projektem uchwały nr 5: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymujących się. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 6: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymujących się. 

 

Ad. 11  

Wójt Gminy przekazał o upływie terminu członkostwa w Stowarzyszeniu „Dziedzictwo  

i Rozwój” w Zwoleniu w związku z kończącym się Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007‒2013 (nastąpiło wydłużenie terminu o 2 lata do czasu rozliczenia zadań). Ponawiamy więc pro-

jekt uchwały nr 9 o przystąpieniu do Lokalnej Grupy działania (LGD) tego stowarzyszenia jako czło-

nek zwyczajny na okres od dnia wejścia w życie uchwały do 31 grudnia 2022 r., aby być beneficjen-

tem PROW-u na lata 2014‒2020.  

Radni nie mieli uwag. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 35/V/15 

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 9: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymujących się. 

 

Ad. 12.‒13. 

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

‒ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk na lata 2015‒2025 i załączniku nr 2 ‒ Wykaz 

przedsięwzięć do WPF na lata 2015‒2025 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 10 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk.  

Następnie przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej na 2015 rok ‒ projekt 

uchwały nr 11, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 115 565 zł. Ustalono dochody  
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o łącznej kwocie 19 547 308,31 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 312 340 zł i ustalono 

wydatki o łącznej kwocie 21 661 572,31 zł. Zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych o 46 000 zł. 

Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 932 000 zł. Zwiększono deficyt o kwotę 

196 775 zł. Po dokonaniu zmian ustalono deficyt w wysokości 2 114 264 zł, który zostanie 

sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów 1 693 200 zł, b) inne źródła (wolne środki) 

421 064 zł. Zwiększono przychody o kwotę 196 775 zł i po dokonaniu zmian ustalono przychody  

w wysokości 2 471 064 zł. Rozchody pozostają bez zmian. Pozostałe pozycje pozostają bez zmian. 

Zmianie uległ plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym  

do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetowych na 2015 r.  

– zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetowych na rok 2015 – zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan 

wydatków inwestycyjnych – tabela nr 3 i załącznik nr 1 do uchwały, tj. Dotacje udzielone w 2015 r.  

z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.  

Radni nie wnieśli uwag.  

Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne nad projektami uchwał nr 10  

i 11, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła: Uchwałę nr 36/V/15 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2015‒2025 i Uchwałę nr 37/V/15 w sprawie wprowadzenia zmian  

w uchwale budżetowej na rok 2015. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 10: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymujących się. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 11: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymujących się. 

 

Ad. 14.‒17. 

Maria Madejska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, zreferowała ko-

lejno: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, Sprawozdanie  

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Przyłęk na lata 2012‒2015 

za rok 2014, Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2011‒2014 za 2014 rok i Ocenę zasobów ludzkich (sprawozdania  

w załączeniu do protokołu). 

Radni nie mieli uwag. 

Ad. 18.  

 Wójt Gminy przekazał informacje w sprawie dokonań w okresie międzysesyjnym, tj. od  

10 marca do 8 maja 2015 r. Wyłączono oświetlenie uliczne z dniem 30 kwietnia 2015 r., zgodnie  
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z ustaleniami zostanie włączone 1 września 2015 r. w dwóch porach (rano i wieczorem); odbył się 

przetarg na drogę Wólka Zamojska ‒ Kulczyn (wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych)  

za kwotę 150 tys. zł – zaplanowano w budżecie Gminy 250 tys. zł na to zadanie. Oszczędności  

to kwota 100 tys. zł, w związku z tym ulegnie już zmianie plan budżetu Gminy. Podpisano umowę  

na remont magazynu zbożowego. Ma on polegać na wymianie okien, drzwi, ociepleniu i pomalowaniu 

elewacji zgodnej ze strukturą nowego budynku biblioteki za kwotę 50 tys. zł.  

Trwa remont budynku wewnątrz Urzędu Gminy na wartość 100 tys. zł i do połowy czerwca 

2015 r. przewidywane jest jego zakończenie. Do przetargu przystąpiło 13 oferentów, najdroższa oferta 

to 180 tys. zł.  

Ku końcowi zmierza projekt oświetlenia ulicznego III etap ‒ prawdopodobnie do września bę-

dzie przygotowany do przetargu. Wykonano remont dróg gminnych po sezonie zimowym. Przez przy-

padek wyremontowano całą drogę Zamość Stary BP i w związku z tym będzie zmiana planów. Gmina 

wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie w ramach tzw. schetynówki na przebudowę drogi  

do Stefanowa z finansowaniem 50 na 50. Jest to jedyna droga, która może przejść z uwagi na to,  

że łączy drogę krajową 12 z dwoma drogami powiatowymi Zwoleń ‒ Ławeczko i Zwoleń ‒Janowiec.  

Są w trakcie kosztorysy i projekty na Łagów, Łaguszów i Lucimię i prawdopodobnie do końca 

sierpnia 2015 r. będą gotowe do sporządzenia wniosków o dofinansowanie. 

Zakupione zostaną bramki do piłki nożnej pełnowymiarowe na boisko ogólnodostępne w Ba-

binie, gdyż środki zostały wprowadzone przez Radę na tej sesji. Koszt z montażem to kwota 12 tys. zł. 

Oznajmił, że nie będzie żadnych umorzeń we wszystkich podatkach w I półroczu 2015 r.  

z uwagi na duże zaległości. Nie będzie umorzeń również za wodę i odbiór odpadów komunalnych. 

Ustawa nie przewiduje umorzeń ani odstąpienia opłat za wywóz śmieci, dopuszcza tylko obniżenie  

dla wielodzietnych rodzin z kartą dużej rodziny, jeśli takową się wprowadzi. 

Wójt Gminy poinformował o majówce organizowanej przez LGD Stowarzyszenia „Dziedzic-

two i Rozwój” w Zwoleniu, która odbędzie się na boisku PG w Przyłęku. W związku  

z powyższym zaprosił wszystkich na 17 maja 2015 r. ‒ rozpoczęcie imprezy o godz. 1500. Zachęcił  

do uczestnictwa w rajdzie rowerowym szlakami żółwia błotnego – trasa liczy około 25 km, zaplano-

wanym na 12 czerwca 2015 r.  

Przekazał informację o uroczystości 25-lecia samorządu Gminy Przyłęk połączonej z festy-

nem rodzinnym „Przyłęk – nasza ziemia”, zaplanowanej na 26 lipca 2015 r. Rozpoczęcie uroczystości 

godz. 1400 na sali gimnastycznej w PG w Przyłęku. Zaproszone zostały wszystkie osoby (prawie 150) 

związane z samorządem od 1990 roku: radni, pracownicy Urzędu Gminy, władze powiatowe i woje-

wódzkie, dyrektorzy szkół. Na tym spotkaniu będzie zaprezentowany rozwój Gminy od 1990 r. 

Ostatnią informacją przekazaną przez Wójta było zaproszenie na debatę publiczną o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Przyłęk zaraz po zakończeniu sesji.  

Przypomniał, aby po zakończonej debacie sołtysi pobrali kwitariusze podatkowe u p. Janiny Jóźwik 

(dotyczy tych, którzy jeszcze tego nie uczynili). 
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Ad. 19. ‒21. 

 

 Pani Halina Majewska prosiła o utwardzenie kruszywem odcinka drogi o długości 300 m.b.  

w Grabowie nad Wisłą do p. Żak. . 

 

 Odpowiadając na pytanie p. sołtys z Grabowa nad Wisłą Wójt Gminy oznajmił, że dopiero 

pod koniec czerwca po odbyciu przetargów będzie wiadomo czy wygospodaruje się środki na zakup 

kruszywa.  

Dariusz Dusiński powiedział, żeby zająć się odpadami komunalnymi, jeśli nie ma przeszkód 

prawnych zmiany terminów opłat za odpady komunalne. 

 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, Wojciech 

Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady V sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk  

o godz. 12.30. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 


