
 

Protokół nr 6/11 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 27 kwietnia 2011 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku  

 

W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Wójt Gminy – Pan Marian Kuś 
 
Przebieg sesji: 
Obrady VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda  
– przewodniczący Rady. 

Na początku obrad przewodniczący dokonał otwarcia sesji i powitał radnych oraz 

Pana Wójta. Następnie na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach 

uczestniczy 15 radnych, 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.). Prowadzący obrady poinformował, że porządek obrad VI sesji nadzwyczajnej 

Rady Gminy został radnym doręczony wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad. 

Potem zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego 

porządku obrad. Radni nie wnosili uwag ani wniosków, w związku z czym przewodniczący 

przeprowadził głosowanie jawne i stwierdził, że porządek obrad VI sesji nadzwyczajnej Rady 

Gminy został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 1 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Zwoleńskiego – projekt nr 2 



6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnego zespołu do spraw 

zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu  

– projekt nr 3 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Przyłęk na lata 2011–2016 – projekt nr 5 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 

2011 – projekt nr 6 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – projekt nr 7 

11. Interpelacje i zapytania radnych 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

13. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

 Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy (w głosowaniu jawnym) jednogłośnie przyjęła 

protokół z V sesji. 

 

Ad. 4. 

 Wójt wyjaśnił, że na poprzedniej sesji, tj. 15 marca 2011 r., podjęta została uchwała  

nr 34/V/11 w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości 

Rolnych. Na wniosek i w wyniku uzgodnień z prawnikami Skarbu Państwa przedłożony 

został Radzie projekt uchwały nr 1, który ma w podstawie prawnej zamiast art. 24 ust 5 pkt 1, 

art. 43 ust. 2. Pozostałe zapisy uchwały nie uległy zmianie. Na mocy art. 43 ust. 2 „W razie 

niezłożenia oświadczenia w terminie określonym w ust. 1 Agencja może, w drodze umowy, 

przekazać nieruchomość nieodpłatnie na własność gminie albo spółdzielni mieszkaniowej, 

która zobowiązała się przyjąć najemcę w poczet członków spółdzielni i dokonać na jego rzecz 

przydziału zajmowanego lokalu. Do czasu przystąpienia do spółdzielni najemca zachowuje 

prawo do najmu zajmowanego tego lokalu na czas nieoznaczony na zasadach określonych 

przepisami o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych”. Radni nie wnosili 

uwag do przedłożonego projektu uchwały nr 1. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

jawnego Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 43/VI/11 w sprawie 

nabycia nieruchomości. 



Ad. 5. 

 Wójt przypomniał o pobycie na poprzedniej sesji Pana Starosty Zwoleńskiego, który 

zwracał się z prośbą o współfinansowanie remontu drogi powiatowej w Załazach. Przekazał, 

że na rok bieżący powiat przeznaczył 50 tys. zł na to zadanie. Proponował przyjęcie projektu 

uchwały nr 2, w którym udziela się pomocy finansowej, tj. brakującą kwotę w wysokości  

15 tys. zł na remont drogi w Załazach, na pokrycie podatku VAT Ponadto dodał, że  

w ramach współpracy Starostwo na mocy porozumienia dało 20 tys. zł na budowę drogi 

gminnej Zamość – Mszadla Dolna, co miało bezpośredni wpływ na zakwalifikowanie się 

wniosku o pozyskanie funduszy, tzw. Schetynówki.  

Radni nie zabierali głosu. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały 

nr 2. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy w Przyłęku  

w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 44/VI/11 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego. 

 

Ad. 6. 

 Wójt Gminy przekazał, że w związku z upływem kadencji ławników będą 

przeprowadzone ponowne wybory na jednego ławnika do orzekania w sprawach z zakresu: 

prawa cywilnego i karnego (w poprzedniej kadencji było dwóch). Przed przystąpieniem  

do wyborów Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię  

o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 

określonych w ustawie. Skład zespołu poprzedniej kadencji przedstawiał się następująco: 

Mirosław Kozieł, Andrzej Marek, Ewa Molenda i Wojciech Szmajda. Zaproponował, żeby  

w miejsce Mirosława Kozieła z tego obwodu weszła pani Jadwiga Kilijanek. Radni nie 

wnosili uwag. Następnie Wojciech Szmajda kierował kolejno pytania do kandydatów, czy 

wyrażają zgodę na kandydowanie. Po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi przystąpił  

do procedury głosowania projektu uchwały nr 3. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 45/VI/11 w sprawie 

powołania zespołu do spraw kandydatów na ławników do Sądy Rejonowego w Zwoleniu. 

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy omówił przedłożony projekt uchwały nr 4 na zaciągnięcie pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w wysokości 180 tys. zł na zakupu średniego samochodu strażackiego z napędem 4x4. 

Pożyczka ta stanowić będzie zabezpieczenie, na wypadek gdyby Zarząd Główny ZOSP podjął 



negatywną decyzję w sprawie udzielenia dotacji. Ostatnio przesunęliśmy się z 13. na  

12. miejsce na liście oczekujących. Ponadto Wójt dodał, że nie można złożyć wniosku, jeśli 

nie będzie zabezpieczona kwota w budżecie.  

Dariusz Dusiński pytał o ogólny koszt zakupu samochodu strażackiego. Po uzyskaniu 

informacji, tj. ogólny koszt to kwota 650 tys. zł, w tym środki własne w wysokości 170 tys. zł 

plus ewentualnie 180 tys. pożyczki, stwierdził, że jest to duży wysiłek Gminy i może radni 

winni rozpatrzyć przeznaczenie takiej kwoty na zrobienie kawałka drogi.  

Wójt wyjaśnił radnym, że samochód ten będzie zakupiony dla OSP w Mszadli Nowej, 

która ma na wyposażeniu (najstarszy sprzęt) 2 samochody średnie: jeden z 1974 roku, a drugi  

z 1975 r., i zapytał, czy to ma być mobilna jednostka. Stwierdził, że na remonty tych 

samochodów wydamy więcej. Jako szef obrony cywilnej musi dbać o bezpieczeństwo  

i odpowiednie wyposażenie jednostek, tym bardziej że co roku naszą Gminę dotykają 

powodzie.  

Beata Kędzierska skierowała bezpośrednio pytanie do przewodniczącego rady, jakie 

jest wykorzystanie samochodów. Udzielający odpowiedzi Wojciech Szmajda przekazał, że  

w miarę potrzeb, np. jednostka KSR z Grabowa nad Wisłą miała 30 wyjazdów na telefon 

oprócz odśnieżania i wyjazdów do powodzi. Dodał, że jednostki systemu krajowego muszą 

posiadać 2 sprawne średnie samochody. Nadmienił, że z Zarządu Głównego PSP (KSRG) 

trzy nasze jednostki otrzymały po15–16 tys. zł. 

 Mirosław Koniarz dodał, że jednostka OSP w Mszadli Nowej zawsze pierwsza 

dojeżdża do pożaru i zasłużyła na to, aby zakupić jej samochód nowszej generacji. 

Po przeprowadzonej dyskusji przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie projekt 

uchwały nr 4. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 46/VI/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woje- 

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Ad. 8.–9. Skarbnik Gminy omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przyłęk na lata 2011–2016, zawarte w projekcie nr 5, a związane z wprowadzanymi 

zmianami w uchwale budżetowej na rok 2011 – projekt nr 6. 

 Prowadzący obrady poddał kolejno pod głosowanie jawne projekty uchwał, w wyniku 

których Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwały: nr 47/V/11 w sprawie 

wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk nas lata  

2011–2016 i uchwałę nr 48/V/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej  

na rok 2011 r. 



Ad. 10. 
 Wójt Gminy omówił projekt uchwały nr 7, w którym zabezpiecza się środki na zadanie 

inwestycyjne „Budowa wodociągu wraz z przyłączami Andrzejów (Borowiec)” w ramach pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 

130 tys. zł. Radni nie zgłaszali uwag do tego projektu. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały nr 7. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy 

jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 49/VI/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woje- 

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 
Ad. 11.–12. 

W związku z tym, iż znaleźliśmy się w wykazie gmin powodziowych umieszczonym 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, Gmina otrzymała Promesę w wysokości 100%,  

a nie 80% – taką informację złożył Wójt. Natomiast Starostwo Powiatowe nie znalazło się  

w wykazie powiatu powodziowego (jedna gmina powodziowa) i dlatego otrzymało 80% 

Promesy. 

W dalszej części obrad Wójt przekazał, że: 

- przedłuży się w czasie przebudowa drogi w Borowcu o okres potrzebny na 

sporządzenie „Raportu oddziaływania na środowisko”, ponieważ droga ta znajduje się· 

w Rezerwacie żółwia błotnego i w Obszarze Krajobrazowym Natura 2000. Gmina wystąpiła  

o przedłużenie terminu wykonania i rozliczenia tej drogi. 

- Ryszard Kozak rozpoczyna od dzisiaj pracę równiarką. Sołtysi i radni poproszeni 

zostali o dopilnowanie i wskazanie dróg, które należy porównać. 

- zabraknie środków na zakup kruszywa. Zaplanowane środki na ten cel zostaną 

wykorzystane na remont dróg po zimie (około 50 tys. zł), wykorzystano już część środków  

na odśnieżanie (26 992 zł), reszta zostanie przeznaczona na wyrównanie dróg równiarką. 

- prawie ukończono budowę boiska sportowego przy PSP w Babinie wraz  

z ogrodzeniem o wysokości 2 m. Odbiór nastąpi na początku maja 2011 roku. Gmina zatrudni 

osobę do dozoru tego obiektu. 

- rozpoczęcie działalności sportowej przez radnego Dariusza Dusińskiego winno 

zostać uwieńczone zarejestrowaniem stowarzyszenia. Organ założycielski powinien składać 

się z 15 osób, dlatego prosił radnych o włączenie się w sprawy organizacyjne. Jeśli rejestracja 

 nie pod dojdzie do skutku, dofinansowanie tej działalności przez Gminę stanie pod 

znakiem zapytania. 

 



- jest już decyzja Ministra Środowiska w sprawie wycinki drzew w międzywale. Na 

razie wycinka obejmie woj. świętokrzyskie, mazowieckie i lubelskie w dalszej kolejności. 

- z dniem 1 września 2011 r. Gmina zrezygnuje z pokrywania kosztów dowozu 

uczniów na wyjazdy do 50 km. Koszt utrzymania naszego autobusu to kwota 100 tys. zł, 

natomiast wynajem 4 autobusów zamknęło się kwotą 200 tys. zł. Aby sprostać oczekiwaniom 

mieszkańców, musielibyśmy zawiesić dowóz i dawać autobus tylko na imprezy. 

- MEN szykuje poprawkę do ustawy w sprawie dowozu uczniów bez względu  

na odległość od miejsca zamieszkania do szkoły bez podziału na wiek dziecka, co będzie 

mało bezpośredni wpływ na zwiększenie kosztów dowozu. 

- w przyszłym roku będzie rozpatrzona propozycja pozostawienia części Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej jako filia z klasami I–III, która zajmowałaby 

pomieszczenia na górze, na dole zaś można by utworzyć przedszkole. Budynek ten jest 

najbardziej przystosowany dla małych dzieci. Dodatkowym atutem przemawiającym za takim 

rozwiązaniem jest w miarę centralne położenie budynku  

- jeszcze w roku szkolnym 2011/2012 rodzice mają możliwość podjęcia decyzji o tym, 

czy posłać dziecko do zerówki, czy do klasy pierwszej. Gmina otrzymałaby subwencję  

na każde dziecko (jeśli dziecko pójdzie do klasy pierwszej zamiast do zerówki) w wysokości 

około 6 tys. zł. Byłoby to korzystne, gdyby nawet tylko część rodziców zdecydowałaby się  

na taki krok. Zadaniem własnym Gminy jest prowadzenie klas zerowych. Od roku szkolnego 

2012/2013 sześciolatki obligatoryjnie będą uczęszczać do klas pierwszych. 

- musi przedsięwziąć kroki zmierzające do ograniczenia wydatków tam, gdzie są 

przekroczenia w paragrafach za I kwartał 2011 r. (np. zakup materiałów i tuszów, wzrost  

za energię elektryczną w Łagowie) mimo wykonania ogółem wydatków 20,5% budżetu. 

Omówił szczegółowo wydatki poniesione w I kwartale bieżącego roku w poszczególnych 

działach. 

W toku dyskusji Beata Kędzierska pytała, do kogo mają wnosić opłaty (za wodę, 

energię, ogrzewanie itp.) osoby organizujące imprezy prywatne w świetlicy w Załazach. Wójt 

przekazał, żeby uiszczać opłaty miejscowej jednostce OSP w Załazach z przeznaczeniem  

na zakup węży strażackich, sprzętu strażackiego i umundurowania. 

Wójt Gminy przedstawił uchwałę nr 1/2011 Rady Społecznej przy SPZOZ Gminy 

Przyłęk z siedzibą w Załazach w sprawie przekształcenia Ośrodka Zdrowia w Załazach  

w Filię Ośrodka Zdrowia w Przyłęku, ponieważ ośrodki zdrowia działające w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej winny pracować od godz. 8.00 do 18.00. Przekształcenie 

ośrodka w Załazach w filię odbędzie się bez szkody dla pacjenta, a filia ta będzie pracować 



jak do tej pory. Radni nie zgłaszali uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

jednogłośnie poparli proponowane zmiany przedłożone w Uchwale nr 1/2011z dnia 31 marca 

2011 r. Rady Społecznej SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach. Następnie Wójt 

szczegółowo omówił wprowadzenie planowanych zmian w statucie SPZOZ Gminy Przyłęk  

z siedzibą w Załazach. Nowy statut zmieni nazwę na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Gminy Przyłęk; Przyłęk 30A; 26-704 Przyłęk (zlikwidowano „z siedzibą w 

Załazach”). Ponadto wykreślone zostaną z poprzedniego statutu te zadania, które nigdy nie 

były realizowane. Nowy statut jest niezbędny, ponieważ przyjęty tekst jednolity Statutu 

SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach, był już dwukrotnie zmieniany. Kolejna zmiana 

wiązałaby się z opracowaniem następnego jednolitego tekstu statutu (koniecznego  

do przedłożenia w KRS-ie). Dodał, że na najbliższej sesji zostanie przedłożony Radzie Gminy 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Statutu SPZOZ Gminy Przyłęk.  

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku 

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

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


