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Protokół nr 6/2015 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 15 czerwca 2015 roku 

w sali Urzędu Gminy 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100% (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. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

Przebieg sesji 

Obrady VI sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech 

Szmajda, Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał przedstawicieli 

władz gminnych oraz radnych. Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach 

uczestniczy 15 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.). Odczytał 

porządek dzienny obrad, a następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski 

do porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

przyjęto następujący dzienny porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, tj. IV i V 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania 

kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

udziału w nieruchomości na rzecz Powiatu Zwoleńskiego, zajętej pod pas drogi publicznej powiatowej 

DP Nr 4528W Zwoleń – Baryczka – (Janowiec) 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

6a. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2015–2025  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej  

na 2015 rok 
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8. Zapytania i interpelacje 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

10. Zamknięcie obrad 

 

Głosowanie nad porządkiem obrad: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 radnych,  

15 osób głosowało za. 

 

Ad. 3. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że protokoły z IV i V sesji uważa się za przyjęte, ponieważ 

radni nie zgłaszali uwag. 

 

Ad. 4. 

W związku z upływem kadencji ławników sądowych na podstawie art. 162 § 1 i 2 ustawy  

z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) 

Rada Gminy Przyłęk przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników (dwóch ławników do orzekania  

w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego) na nową kadencję 2016‒2019 do Sądu 

Rejonowego w Zwoleniu. Wójt Gminy przedłożył projekt uchwały nr 1 dotyczący powołania składu 

zespołu opiniującego, którego zadaniem będzie przedstawienie opinii o najlepszych kandydatach  

do wyboru przez Radę Gminy Przyłęk. 

Z sali narad zgłoszono następujących kandydatów: Beata Malesa, Andrzej Marek, Dariusz 

Dusiński, Łukasz Badeński – wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. 

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 1, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 39/VI/15 w sprawie powołania zespołu do spraw 

zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 5.  

 Wójt Gminy powiedział, że Powiat Zwoleński reguluje stan prawny drogi powiatowej Zwoleń 

– Janowiec w celu sporządzenia dokumentacji projektowej pod planowaną inwestycję. Sprawa 

dotyczy przekazania nieodpłatnie pasa pod tę drogę z działki w Lipinach, gdzie znajduje się budynek 

Agronomówki, ponieważ Powiat Zwoleński w tym roku chce złożyć wniosek o dofinansowanie  

w ramach tzw. „schetynówki” odcinka drogi od Babina do zakrętu na Szlachecki Las.  
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Dodał, że jeśli chodzi o drogę do Łagowa, to jej stan prawny jest uregulowany tylko do Mszadli 

Dolnej (do końca zabudowań p. Głowackiego) pod wykonanie planowanego odcinka tej drogi w roku 

bieżącym.  

 Radni nie wnosili uwag. 

Przewodniczący Rady przeprowadził procedurę jawnego głosowania, w wyniku której Rada 

Gminy przyjęła Uchwałę Nr 40/VI/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału  

w nieruchomości na rzecz Powiatu Zwoleńskiego, zajętej pod pas drogi publicznej – powiatowej DP 

Nr 4528W Zwoleń – Baryczka – (Janowiec). 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 6. 

 Wójt przedłożył Radzie Gminy projekt uchwały nr 3 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w 2015 roku w wysokości 1 850 000 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2015 rok oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

 Radni nie mieli uwag. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 3, w wyniku 

którego Rada przyjęła Uchwałę nr 41/VI/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 6a.‒7. 

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 4 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk.  

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

uchwały nr 5, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 116 284 zł. Ustalono dochody  

o łącznej kwocie 19 710 087,31 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 83 716 zł i ustalono 

wydatki o łącznej kwocie 21 624 351,31 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o 142 700 zł. Ustalono 

kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 789 300 zł. W wyniku wprowadzonych zmian 

zmniejszony został deficyt o kwotę 200 000 zł. Ustalono deficyt w wysokości 1 914 264 zł, który 

zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów 1 493 200 zł, b) inne źródła (wolne 

środki) 421 064 zł. Zmniejszono przychody o 200 000 zł i po dokonaniu zmian ustalono przychody  
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w wysokości 2 271 064 zł: a) kredyty 1850 000 zł, b) wolne środki 421 064 zł. Kredyt przeznaczony 

będzie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 493 200 zł oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów 356 800 zł. W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan 

dochodów budżetowych na 2015 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetowych na 2015 r. 

– zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan wydatków inwestycyjnych – tabela nr 3. 

Radni nie zgłaszali uwag.  

Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne projektów uchwał nr 4  

i 5, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła: Uchwałę nr 42/VI/15 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2015‒2025 i Uchwałę nr 43/VI/15 w sprawie wprowadzenia zmian  

w uchwale budżetowej na rok 2015. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nich, 15 osób głosowało za. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 5: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 8.‒9. 

 Wojciech Szmajda odczytał przyznanie z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Warszawie I miejsca w wojewódzkim konkursie „Od agroturystyki do turystyki 

wiejskiej, kategoria Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Mazowieckiego  

p. Teresie Woźniak »Dolina Plewki«, powiat zwoleński”, a następnie pogratulował zwyciężczyni, 

która wspólnie z mężem ma satysfakcję z tego osiągnięcia i przyczyniła się tym do promocji Gminy. 

 

Wójt oznajmił, że ww. informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Gminy. Złożył wyjaśnienia w sprawie przedłożonych wniosków stałej Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy wypracowanych na swoim posiedzeniu. Przekazał, że pracownicy zostaną zmobilizowani do 

poboru opłaty za wodę co najmniej raz na kwartał. Kłopoty z jakością wody na stacji uzdatniania 

wody w Załazach powodują konieczność stałego dozoru przez jednego pracownika. Drugi  

z pracowników często nadzoruje osoby na pracach publicznych oraz skazanych na wykonywanie prac 

na cele społecznie użyteczne. Dużo wyjazdów organizowanych przez szkoły spowodowało 

nadgodziny następnego pracownika, który obecnie je odbiera. Utrzymanie boisk sportowych  

w placówkach szkolnych (wykaszanie trawy) pochłonęło również wiele czasu. Wykoszenie ostatniego 

boiska powoduje konieczność koszenia pierwszego po raz drugi. Obecnie wyjazdów będzie mniej  

i p. Kilijanek zajmie się nadzorem, zatem będzie możliwość wysłania pracownika na pobór za wodę, 

tym bardziej że pieniądze są potrzebne. Stawki podatków i opłat są przez Radę w 50 proc. obniżone 

 (z małymi wyjątkami), ale za to skutki obniżenia z tego tytułu są duże i odczuwalne dla Gminy. 
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Zmiana terminów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prawdopodobnie będzie 

możliwa od 2016 r. i w nadchodzących miesiącach będzie dokonana zmiana deklaracji, terminu 

wnoszenia opłat poprzez dostosowanie do terminów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 

częstotliwości odbioru śmieci oraz zmian regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Przyłęk, aby zdążyć do końca roku również z publikacją. Zmiana deklaracji spowoduje 

konieczność wypełnienia jej od nowa. Koszty ogrzewania zostaną przygotowane w sierpniu w ramach 

przedłożonego wniosku Komisji Gospodarczo-Oświatowej. 

Zwiększono budżet Gminy o 42 tys. zł na „Modernizację oświetlenia ulicznego III etap”,  

ale do tej pory jeszcze nie ma kompletnej dokumentacji projektowej i nie można podpisać umowy. 

Pan Leszek Rutkowski monituje w tej sprawie do projektanta. 

Remont budynku Urzędu Gminy dobiega końca ‒ został dostosowany do przepisów 

przeciwpożarowych i jest na miarę XXI wieku. 

Ze względu na usterki nie zostanie prawdopodobnie dotrzymany termin zakończenia nowego 

budynku biblioteki. Nie jest to tak istotne, bo rozliczenie tej inwestycji jest do końca roku, a odsetki 

będą naliczane. 

Wstępnie Wójt Gminy zaprosił radnych na uroczystość 25-lecia samorządu Gminy Przyłęk, 

która odbędzie się 26 lipca 2015 roku w sali gimnastycznej PG w Przyłęku. Rozpoczęcie uroczystości 

będzie o godz. 14. Każdy otrzyma indywidualne zaproszenie. Wymienione zostaną osoby związane  

z naszym samorządem i rozwojem Gminy, począwszy od 1990 roku ‒ prawdopodobnie od pierwszej 

inwestycji, tj. wodociągu w miejscowości Lucimia od ujęcia wody w Brześcach. Do tej pory Gmina 

nie może się pozbyć udziałów w tej inwestycji w wysokości około 250 tys. zł. Na tą uroczystość 

zaproszeni zostaną pracownicy, radni, emeryci, władze powiatowe i wojewódzkie. Każdy otrzyma 

podziękowania, będzie też poczęstunek dla zaproszonych osób, a dodatkowo goście zostaną 

zaproszeni na festyn „Przyłęk ‒ nasza ziemia”. Gmina poniesie koszty tylko za scenę. Koszty 

występów pięciu zespołów pokryje pan Dąbrowski. Nieodpłatnie zostanie zarezerwowane około  

1,5 godz. na występy ludowych zespołów śpiewaczych z naszej Gminy. Wójt zaprosił chętnych do 

wzięcia udziału. Zakończenie festynu przewiduje się na godzinę 23
00

. 

Pan Marian Kuś przekazał także informację o transmisji telewizyjnej programu o naszej 

Gminie z cyklu „Wieści z Mazowsza”, nagranego przez stację TVP Warszawa, który wyemitowano 

10.06.2015 roku o godz. 17.45. Dotyczył on realizacji zadań ze środków pozyskanych z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i można go obejrzeć w internecie. Prawdopodobnie będzie nagrywany 

drugi program dotyczący szlaku turystycznego z Bałtowa do Janowca. 

Dariusz Dusiński zaproponował ukrycie PSZOK-u, jeśli ma zostać, poprzez ogrodzenie go 

wysokim betonowym murem, by nie był widoczny od jezdni i biblioteki ze względów estetycznych.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że trzeba się zastanowić, czy ma tam zostać, ponieważ musi on spełniać 

określone wymogi. Miejsce to zostanie uprzątnięte. Docelowo można by wyremontować budynek  

po wadze na stróżówkę i zatrudnić dozorcę, który też nadzorowałby odbiór odpadów od mieszkańców 
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do PSZOK-u. Ogrodzenie wchodzi w grę dopiero w 2016 r., gdyż mogą nas posądzić o dzielenie 

zamówienia, tym bardziej że będziemy robić ogrodzenie biblioteki. Remont budynku byłego 

magazynu zbożowego rozpocznie się w drugiej połowie lipca, bo wykonawca biblioteki nie życzy 

sobie, aby inna firma w tym czasie wchodziła na plac budowy. Po remoncie tego magazynu trzeba się 

zastanowić, czy tworzyć gospodarkę komunalną od nowego roku jako spółkę z o.o. ze 100 proc. 

udziałem Gminy. Należałoby wtedy zwiększyć zatrudnienie i zabezpieczyć środki na wyposażenie 

gospodarki komunalnej.  

 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, Wojciech 

Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady VI sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady 

Gminy Przyłęk o godz. 11.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


