
Protokół nr 8/11 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 30 maja 2011 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku  

 

W sesji udział wzięło 13 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 86,67% (zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Radni nieobecni usprawiedliwieni: 

1. Mirosław Koniarz 
2. Teresa Woźniak 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy – Pan Marian Kuś, 
2. Skarbnik Gminy – Pani Mirosława Witczak. 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

1. Dyrektor SPZOZ Gminy Przyłęk – Pani Teresa Wójtowicz, 
2. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku – Pani Monika Krześniak, 

 
 (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu). 
 

3. Sołtysi – 22 osoby 
(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu). 

 
Przebieg sesji: 
Obrady VIII sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewod-

niczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał radnych, Pana Wójta, 

zaproszonych gości oraz sołtysów. Następnie na podstawie listy obecności poinformował,  

że w obradach uczestniczy 13 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.). Dodał też, że porządek obrad VIII sesji Rady Gminy został 

radnym przesłany w terminie, tj. 14 dni przed sesją wraz z materiałami będącymi 

przedmiotem obrad. Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi  

i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Radni nie mieli uwag ani zapytań, w związku 

z czym Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania stwierdził, że porządek obrad VIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie 

i przedstawia się następująco: 



1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą  

w Załazach za rok 2010: 

a) sprawozdanie,  

b) dyskusja, 

c) podjęcie uchwały – projekt nr 1. 

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Przyłęku za 2010 rok: 

a) sprawozdanie, 

b) dyskusja, 

c) podjęcie uchwały – projekt nr 2. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.: 

a) sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2010 r., 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu Wójta 

z wykonania budżetu gminy za rok 2010, 

c) wnioski i opinie Komisji Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu za rok 2010, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały – projekt nr 3. 

7. Absolutorium dla Wójta Gminy: 

a) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w sprawie udzielenia Wójtowi 

absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2010, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały – projekt nr 4. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego  

Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk – projekt nr 5. 

9. Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie:  

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011–2016  

– projekt nr 6, 

b) wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011– projekt nr 7, 



c) wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej nr 50/VII/11 z dnia 15 maja 2011 r.  

– projekt nr 8. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3. 

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

protokół z VII nadzwyczajnej sesji. 

 

Ad. 4. 

 Przewodniczący obrad powitał Panią Teresę Wójtowicz, która przedstawiła 

sprawozdanie finansowe SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za rok 2010 

(stanowiącego załącznik do protokołu). Przekazała, że SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą  

w Załazach wykonuje usługi medyczne, pozyskując środki głównie poprzez podpisanie 

kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonywane są również płatne usługi typu: 

szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne. Pozyskiwane 

są środki na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu. Środki te wystarczają 

na pokrycie bieżących zobowiązań. Coroczne plany finansowe opracowywane są na 

podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawierania umów z NFZ oraz planowanymi 

usługami medycznymi płatnymi. Negocjacje finansowe z NFZ polegają na przedstawieniu 

naszego planu, który nie jest brany pod uwagę przez drugą stronę, tylko przyjmuje się lub nie 

ich propozycję. Następnie poinformowała o wypracowanych w roku ubiegłym dochodach 

uzyskiwanych w stomatologii – 98,7%. Nadmieniła, że z NFZ otrzymano 1 237 780 zł,  

tj. 99,2% planu. Ze stomatologii wykonano 99,8% planu, z podstawowej opieki zdrowotnej 

99,5% (uzyskano największą kwotę 932 588 zł), z poradni uzależnień z NFZ uzyskaliśmy 

73% planowanej kwoty – wypracowanie niskiego wskaźnika spowodowane jest tym, iż część 

pacjentów nie leczy się mimo przymusów sądowych i własnych wezwań na posiedzenia  

– z poradni ginekologicznej uzyskano 100% planu. Największy zysk wypracowano  

na transporcie – 113% planu. W ramach dodatkowych świadczeń uzyskano dochody – 81% 

planu za badanie pracownicze nauczycieli (książeczki zdrowia) i innych osób posiadających 

gospodarstwo (książeczki sanepidowskie) – 50% planu, wykonywanie usług ponad- 

standardowych: ze szczepień 85,6% i sprzedaży złomowanego pieca centralnego ogrzewania. 

Łącznie z kwotą dotacji otrzymanej od Gminy w wysokości 52 055,99 zł wykonano dochody 

w wysokości 100% planu. Wydatki wiązały się z amortyzacją karetki, budynków, sprzętu 



USG i komputerowego w 100%, zużycie materiałów i energii – 92%, usługi obce 96%  

– badania rentgenowskie, laboratoryjne, wynagrodzenia lekarzy na kontraktach – 100% 

(769 810 zł), ubezpieczenie społeczne – 87,6% (obniżony wskaźnik z powodu przebywania 

pracowników na zwolnieniach lekarskich, od których nie był odprowadzany ZUS), koszty 

rodzajowe typu: opłata za ogrzewanie, podatki i paliwo do karetki wykonano w 91,7%.  

W roku 2010 zrealizowano przychody ogółem w wysokości 98,7%, a wydatki w 97,1%.  

Na dzień 31 grudnia 2010 r. budżet zamknął się stratą w kwocie 51 828 zł wynikającą  

ze wzrostu kosztów amortyzacji, jak również wypłaty wynagrodzenia za lekarza 

wykonującego badania USG, poniesionych kosztów termomodernizacji Ośrodka Zdrowia  

w Przyłęku i budowy parkingu w Załazach, zakupu pieca – 15 tys. zł, wykonanie ogrzewania 

w mieszkaniu po byłej lokatorce, które przeznaczono na pomieszczenie magazynowe.  

Na elewację budynku wydatkowano środki własne w wysokości 37 tys. zł plus dotację  

z Gminy 30 tys. zł oraz 20 tys. zł na budowę parkingu, na który otrzymano dotację z Gminy 

15 tys. zł. Po wyczerpującym omówieniu sprawozdania przekazała, że w związku z odejściem 

(ze względów zdrowotnych) od 1 czerwca 2011 r. jednego lekarza nastąpi zmiana godzin 

przyjęcia pacjentów przez okres urlopowy. Prosiła o wyrozumiałość mieszkańców  

i zapoznawanie się na bieżąco z godzinami przyjęć lekarzy w ośrodkach zdrowia. Radni  

nie brali udziału w dyskusji, więc prowadzący obrady przystąpił do procedury jawnego 

głosowania, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 51/VIII/11 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za rok 2010.  

 

Ad. 5. 

 Pani Monika Krześniak omówiła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Przyłęku za 2010 r. (stanowiące załącznik do protokołu). Ponadto dodatkowo 

przekazała zebranym informację w sprawie prowadzonej działalności biblioteki w 2010 roku 

(stanowiącą załącznik do protokołu). Do powyższego sprawozdania nie wniesiono uwag,  

w związku z tym Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego 

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 52/VIII/11 z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 

2010. 

 

Ad. 6. 

a) Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. 

Przekazał, że skończył się rok 2010 poprzedniej kadencji, który był jednym z lepszych  



dla Gminy. Dodał, że teraz mogą być lata gorsze. Dochody osiągnięte przez Gminę stanowią 

kwotę kwotą 17 654 321 zł, na które składają się subwencje stanowiące 100% planu, dotacje 

na zadania zlecone – 99,50% planu, dotacje na zadania własne – 97,73%, pozostałe dotacje  

– 99,45, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 97,89%, 

dochody z podatków i opłat – 86,41%, pozostałe dochody – 95% i dotacje na inwestycje  

– 100%. W roku 2010 subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości 9 670 044 zł  

i stanowi ona główną pozycję w dochodach, na którą składają się: część oświatowa subwencji 

– 5 306 457 zł, część wyrównawcza subwencji – 4 217 374 zł i część równoważąca  

– 146 213 zł. Na zadania zlecone otrzymano 3 285 638,86 zł, tj. 99,50% planu, oraz  

18,61% dochodów ogółem z przeznaczeniem na: dotację celową na realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej – 2 827 679,27 zł, dotację celową na realizację bieżących zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej – 43 439 zł, dotację na zwrot producentom rolnym podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej  

– 324 261,11 zł oraz kwotę dotacji dla Gminy na pokrycie kosztów obsługi 6 412 zł (zakup 

materiałów biurowych), dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego – 28 974 zł, dotację 

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 30 739,61 zł, dotację  

na przeprowadzenie wyborów wójta i do rady gminy – 22 564,84 zł, prowadzenie  

i aktualizowanie stałego spisu wyborców – 1 069 zł i dotację na realizację zadań z tytułu 

obrony – 500 zł. Dotacje celowe na zadania własne Gmina otrzymała w wysokości 

797 872,14 zł, tj. 99,94% planu, i 4,52% wykonanych dochodów budżetu na realizację: 

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

dotacja na składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia, 

dotacja na zasiłki stale, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dotacja  

na dofinansowanie programu dożywiania uczniów, dotacja na pomoc materialną dla uczniów 

(stypendia), dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacja na realizację projektu 

„Radosna szkoła” i pozostałe dotacje na sfinansowanie projektu „Kapitał Ludzki”  

– 101 758,08 zł i realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich  

– 172 178,34 zł. (szczegółowo wydatkowanie omawiała Pani Monika Krześniak).  

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 

916 084,80 zł, tj. 97,89% planu, oraz 5,18% zrealizowanych dochodów. Natomiast udział  

w podatku dochodowym od osób fizycznych – 911 494 zł i od osób prawnych – 2590,80 zł. 

Dochody z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 1 194 322,58 zł, tj. 86,41% planu, 

oraz 6,77% zrealizowanych dochodów. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 

zrealizowano w wysokości 387 986,47, a od osób fizycznych 84 649,06 zł, tj. 91,77% planu, 

oraz 2,68% zrealizowanych dochodów. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 



wynoszą – 5 246,60 zł, od osób fizycznych 446 278,68 zł, tj. 88,55% planu, oraz 2,56% 

zrealizowanych dochodów (niski wskaźnik wynikający z dużej liczby współwłasności i dużej 

liczby osób nieżyjących – brak informacji, kto jest bieżącym użytkownikiem). Dochody  

z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 2 797 zł, zaś od osób fizycznych  

– 30 665,83 zł, tj. 56,72% planu, oraz 0,19% zrealizowanych dochodów (niski wskaźnik  

ze względu na nieuregulowany stan prawny współwłasności w miejscowościach: Ławeczko 

Stare, Ławeczko Nowe, Mszadla Stara, Lucimia, Mszadla Dolna, Mszadla Nowa, część 

Baryczki – są samoistnymi posiadaczami). Podatek od środków transportowych stanowi 

61,86% planu oraz 0,43% wykonanych dochodów (niski wskaźnik z uwagi na 

wyrejestrowanie środków transportowych). Podatek od czynności cywilnoprawnych został 

zrealizowany w kwocie 51 622 zł, tj.103,24% planu, oraz 0,43% wykonanych dochodów. 

Podatek od spadków i darowizn wykonano w 90,18% planu oraz 0,05% dochodów. Podatek 

od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 

zrealizowano tylko w 24,76% planu (niski wskaźnik związany jest z wyrejestrowaniami  

i zawieszeniami działalności gospodarczej). Opłata skarbowa wykonana w 94,71% planu  

oraz 0,08% dochodów. Wpływy z podatku za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 

82 000 zł wykonano 81 342,13 zł, co stanowi 99,20% planu, oraz 0,46% zrealizowanych 

dochodów. Na plan 200 zł z tytułu wpływu z różnych opłat wykonano 193,60 zł, tj. 96,80% 

planu. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w 26,46% planu i pozostałe 

dochody w 93,37% planu, tj. 4,44% wykonanych dochodów. W roku 2010 zaplanowano  

i wykonano zadania inwestycyjne w ramach dotacji w 100%, co stanowi kwotę 734 145 zł. 

Na powyższą kwotę składają się wpływy: za wykonanie przyłączy wodociągowych  

– 25 tys. zł, z WFOGR na drogi – 55 tys. zł, z WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego 

– 147 125 zł, z MSWiA na usuwanie skutków powodzi (remonty dróg w Lucimi – Brześce  

i Lucimia – 507 020 zł. W stosunku do roku 2009 dochody wzrosły o 7,02%. Skutki 

obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą: w podatku od nieruchomości 130 630,21 zł 

i w podatku od środków transportowych – 92 866,92 zł. Skutki udzielonych ulg (nowa 

działalność dla dwóch firm zwiększających zatrudnienie) z tytułu zwolnień stanowią kwotę 

28 459,94 zł (w podatku od nieruchomości). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy 

z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: w podatku rolnym – 47 003,65 zł,  

w podatku od nieruchomości – 15 115,70 zł, w podatku leśnym – 2 324,65 zł, w podatku  

od środków transportowych – 10 382,50 zł (w miejscowości Łagów (jedna osoba  

prowadząca działalność gospodarczą miała kilkuletnie zaległości podatkowe. Zostały 

odpisane zaległości powyżej 5 lat. Jest już ostateczna decyzja SKO, która obligowała  

do częściowego zwrotu niesłusznie naliczonego podatku. Zaległości na dzień 31.12.2010 r.  



z tytułu dochodów budżetowych wyniosły 530 899,86 zł. Największą kwotę zaległości 

224 754,76 zł stanowi fundusz alimentacyjny, trudny do ściągnięcia mimo wszczynania 

egzekucji przez komorników sądowych oraz z tytułu podatków stanowiących kwotę 

272 278,43 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto egzekucję poprzez 

wystawienie upomnień i tytułów wykonawczych. Wydatki ogółem w 2010 r. wykonano  

w kwocie 19 015 717,51 zł, co stanowi 95,99% planu, z czego wydatki bieżące to 

15 545 804,61 zł, tj. 95,29% planu, i wydatki majątkowe 3 469 912,90 zł, tj. 99,24% planu. 

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach kształtuje się następująco:  

010 – Rolnictwo wydatkowano 96,95% planu, 600 – Transport i łączność 91,69%,  

710 – Działalność usługowa 88,88%, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  

i kontroli 77,44%, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96,11%,  

756 – Dochody od osób prawnych fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich 

poborem 92,70%, 757 – Obsługa długu publicznego 98,61%, 801 – Oświata i wychowanie 

95,62%, 851 – Ochrona zdrowia 92,12%, 852 – Pomoc społeczna 99,33%, 853 – Pozostała 

działalność 98,53%, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 92,11%, 900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska 96,66%, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

98,34%, 926 – Kultura fizyczna i sport 97,05%. Największą pozycję stanowią wydatki  

na oświatę – 6 492 996,70 zł, tj. 95,55%, przy czym otrzymano subwencję w wysokości  

5 300 tys. zł bez zadań inwestycyjnych i remontowych. Wydatki majątkowe  

w poszczególnych działach kształtują się następująco: Rolnictwo poniesiono wydatki  

w kwocie 361 418,31 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: 

Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Baryczka, Mszadla Nowa i Ławeczko Stare – 312 846,92 zł, 

za dokumentację do budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Andrzejów  

–28 124,78 zł, za dokumentację niezbędną do budowy garażu na agregat prądotwórczy  

przy budynku stacji wodociągowej w Lipinach – 732 zł i budowę zbiornika bezodpływowego 

na ścieki przy Urzędzie Gminy w Przyłęku – 19 714,61 zł; Transport  wydatkowano 

1 941 470,74 zł na przebudowę dróg: w Szlacheckim Lesie, Ławeczku Nowym, Kulczynie, 

Lucimi, Ławeczku Starym, Zamościu Starym, Lucimia – Brześce, Lucimia i zakup gruntów 

pod drogę gminną w Wysocinie (Górnym); Administracja publiczna poniesiono koszty  

– 15 471 zł na zakup klimatyzatora do serwera w Urzędzie Gminy oraz kserokopiarki; 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 308 953 zł na zakup 

bram wjazdowych w strażnicy OSP Mszadla Nowa i Grabowie nad Wisłą, mapy i projekty 

budowy strażnicy OSP w Mszadli Nowej oraz zakup fabrycznie nowego średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabów nad Wisłą; Oświata i wychowanie 

wydatkowano 143 077,85 zł na zdania inwestycyjne, tj. zakup tablicy interaktywnej  



dla PSP w Mszadli Starej, budowę ogrodzenia boiska przy PG w Przyłęku, budowę 

oświetlenia boiska przy PG w Przyłęku, opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw 

przy PSP w Babinie, ocieplenie budynku kotłowni przy PSP w Grabowie nad Wisłą  

i opracowanie projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczego budynku przedszkola  

w Lipinach; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano 571 490 zł  

na wykonanie oświetlenia ulicznego w Grabowie nad Wisłą i modernizację oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy Przyłęk; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono 

wydatki – 60 976 zł na wykonanie dokumentacji do budowy Centrum Kulturalno- 

-Administracyjnego w Lipinach. Kończąc swoją wypowiedź, życzył sobie powtórzenia 

takiego dobrego roku jak poprzedni. 

b) Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pani Elżbieta Madejska, zapoznała Radę  

z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu 

zgodnie z Uchwałą Nr RIO-R/146/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

w Przyłęku sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010 wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego. Wójt ustosunkował się do uwag uzasadnienia w przedłożonej wyżej 

opinii.  

c) Pani Ewa Molenda przedstawiła pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu 

Gminy za 2010 r. popartą wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2010 r.  

na podstawie protokołu nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Oświatowej odbytego  

w dniu 20 maja 2011 r. oraz odczytała wnioski wypracowane przez członków z posiedzenia 

Komisji z dnia 13 maja 2011 r. Następnie Elżbieta Madejska odczytała wniosek  

o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2010 r. i pozytywną opinię z wykonania budżetu Gminy 

za 2010 r. zawarte w protokole nr 6/2011 Komisji Budżetowej, a wypracowane na posiedzeniu 

w dniu 19 maja 2011 r.  

d) Radni nie mieli uwag ani zapytań do przedłożonego przez Wójta sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. 

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

przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 53/VIII/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2010 r. i sprawozdania finansowego. Prowadzący 

obrady ogłosił 15-minutową przerwę. 

 

Ad. 7. 

a) Pan Zbigniew Suchecki odczytał Uchwałę Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy w Przyłęku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 



wraz z uzasadnieniem (została ona przekazana Przewodniczącemu Rady w celu uzyskania 

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu). Następnie 

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

Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium  

z wykonania budżetu za 2010 r. z Uchwałą Nr RIO-R/214/11 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 maja 2011 r. 

b) Radni nie mieli zastrzeżeń. 

c) W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

uchwałę nr 54/VIII/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2010 rok. 

 

Ad. 8. 

 Projekt uchwały nr 5 przedstawił Wójt. Przekazał, że Pani Dyrektor SPZOZ 

przedłożyła wniosek do Wójta i Rady o zmianę nazewnictwa zakładu oraz utworzenia Filii  

w Załazach – Ośrodka Zdrowia w Przyłęku. Wyjaśnił, że cała korespondencja SPZOZ trafia 

do Załaz, mimo iż księgowość i dyrekcja mieszczą się obecnie w Przyłęku – jest to 

dodatkowe utrudnienie, szczególnie jeśli chodzi o sprawy wymagające natychmiastowego 

załatwienia. Został opracowany nowy projekt statutu uwzględniający powyższe zmiany  

z nazwą zakładu w brzmieniu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy 

Przyłęk (z nazwy zostały usunięte wyrazy „z siedzibą w Załazach”). Radni nie mieli uwag  

do przedłożonego projektu uchwały nr 5. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (w głosowaniu jawnym udział wzięło  

13 radnych: za podjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 

nie było) Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 55/VIII/11 w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 9. 

a–b) Skarbnik Gminy omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Przyłęk na lata 2011–2016, zawarte w projekcie nr 6, a związane z wprowadzanymi zmianami 

w uchwale budżetowej na rok 2011 – projekt nr 7. Zmniejszono dochody budżetu Gminy  

o 205 904 zł i ustalono dochody w łącznej kwocie 17 923 228,53 zł, z tego: a) bieżące  

w kwocie 16 089 555,53 zł, b) majątkowe w wysokości 1 833 673 zł. Zmniejszono wydatki 

budżetu Gminy o 339 404 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 18 958 610,65 zł z tego:  

a) bieżące w kwocie 15 396 151,65 zł, b) majątkowe w wysokości 3 562 459 zł. Zmniejszono 

również wydatki inwestycyjne o 345 604  zł i ustalono łącznie kwotę wydatków 



inwestycyjnych w wysokości 3 522 615 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono 

deficyt budżetu Gminy o 133 500 zł i ustalono łączną kwotę deficytu na 1 035 382,12 zł, 

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 501 902 zł, 

pożyczki zaciąganej z WFOŚiGW na kwotę 310 tys. zł i innych źródeł, tj. wolne środki  

w wysokości 223 480,12 zł. Ustalono spłatę pożyczki łącznie w kwocie 554 800 zł: spłata  

z kredytu 508 400 zł i spłata pożyczki 36 400 zł.  

Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie wprowadzonych zmian złożył Wójt. Przekazał, że Gmina 

otrzymała informację z WFOŚiGW o tym, że kredyt nie stanowi środków własnych Gminy, 

dlatego w miejsce zlikwidowanego kredytu w wysokości 110 tys. zł na „Zakup samochodu 

średniego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Mszadli Nowej” wprowadzono 

do budżetu 110 tys. zł (jako środki własne) z nadwyżki budżetowej. Zaznaczył, że jeśli Gmina 

przeznaczy środki własne w kwocie np. 150 tys. zł, to otrzymamy również (maksymalnie) 

taka samą kwotę w ramach dotacji celowej od WFOŚiGW. Dodał, że w bieżącym roku 

Gmina jest zmuszona zrezygnować w tym roku z „Przebudowy drogi gminnej w Mszadli 

Starej”, ponieważ otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego 58 tys. zł  jako dotacja celowa ze 

środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych tylko na jedno zadanie 

wskazane jako priorytet, tj. „Przebudowę drogi gminnej w Rudzie”. Gmina nie rezygnuje 

jeszcze z „Przebudowy drogi Andrzejów (Borowiec) o dł. 310 m przez wieś”, mimo iż 

brakuje środków na to zadanie. Zostanie złożony wniosek w MSWiA o przesunięcie tego 

zadania na rok przyszły (z uwagi na konieczność opracowania Programu oddziaływania na 

środowisko) i zmianę przeznaczenia Promesy z drogi Andrzejów (Borowiec) na drogę w 

Lucimi. Poinformował o rezygnacji z dotacji do „Budowy wodociągu wraz z przyłączami 

Andrzejów (Borowiec)” w wysokości 30 tys. zł, którą można było uzyskać, ponieważ po 

przeliczeniach okazało się, że lepiej Gminie opłaci się wziąć pożyczkę i otrzymać umorzenie, 

niż uzyskać dotację i spłacać w 100% pożyczkę (tym bardziej że nie wszyscy mogą się chcieć 

podłączyć do wodociągu). Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej nie może umorzyć pożyczki na określone zadanie inwestycyjne, jeśli była też 

udzielana do niego dotacja. Udzielił również odpowiedzi na pytania radnych: Beacie 

Kędzierskiej w sprawie dotacji w wysokości 15 tys. zł na współfinansowanie drogi 

powiatowej w Załazach i Grzegorzowi Kubie w sprawie zadania inwestycyjnego 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara”. 

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

których Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwałę: nr 56/VIII/11 w sprawie 

wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata  



2011–2016 oraz uchwałę nr 57/VIII/11 (12 głosami za i 1 wstrzymującym się) w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 r. 

c) Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzoną zmianę do uchwały 50/VII/11 

Rady Gminy z dnia 15 maja 2011 r. – projekt uchwały nr 8, w którym uchyla się § 3 – jest on 

zbędny, gdyż nie wprowadzono zmian planu dotacji udzielonej z budżetu Gminy podmiotom 

należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (plan nie uległ zmianie). Radni 

nie wnosili uwag ani zastrzeżeń. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr 58/VIII/11 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 50/VII/11 Rady 

Gminy w Przyłęku z dnia 15 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2011. 

Ad. 10.–11. 

 Wójt Gminy przekazał bieżące informacje na temat dróg: 

- rozpoczęto „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łagów (Karczonki) – na odcinku 

330 m.b. i poprawiono dodatkowo uszkodzoną nawierzchnię tej drogi; 

- rozpoczęto również „Przebudowę drogi gminnej Zamość Nowy – Mszadla Dolna tzw. 

Schetynówkę, która ma być oddana od użytku na koniec sierpnia 2011 r.; 

- odbędzie się przetarg na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ruda” w miesiącu 

lipcu; 

- wszystkie drogi powodziowe są po przetargach, Gmina czeka na rozpoczęcie przebudowy 

tych dróg przez firmy, która wygrała przetargi. 

Przekazał, że rozesłano po terenie Gminy informację w sprawie poboru wody  

z powodu dużej liczby zgłoszeń z miejscowości: Grabów nad Wisłą, Ławeczko, Mszadla, 

które dotyczyły braku wody. Okazało się, że plantatorzy i rolnicy legalnie korzystają z ujęcia  

i podlewają plantacje, warzywa, ogródki w sezonie letnim. Przypomniał, że w grudniu 2009 r. 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia poboru wody z urządzeń wodociągowych 

w rozbiciu na cele gospodarcze 3,20 za 1 m³ plus koszty VAT i cele bytowe po 1,86 zł  

za 1 m³ plus koszty VAT. Mimo to żaden podmiot nie zawarł umowy na korzystanie wody  

na cele gospodarcze. Prosił zebranych, aby z ujęcia stacji wodociągowej w Lipinach, gdzie 

nie brakuje wody (jest nadmiar), osoby korzystające z wody na cele gospodarcze zawarły 

dodatkowe umowy z Gminą. Zaznaczył, że nie wolno podlewać plantacji w okresach suszy  

i wysokich temperatur, w pozostałych okresach mogą korzystać w myśl zasady „nikomu 

wody nie żałować”. Dodał, że Rada Gminy musi zastanowić się nad zabezpieczeniem 

środków w budżecie roku następnego nad postawieniem dodatkowego zbiornika na- 

powierzchniowego o pojemności 150 m³ celem zgromadzenia większej ilości wody (obecny 



zbiornik jest zbyt mały 50 m³, który w związku z zaniżeniem wykorzystywany jest w 3/5 

swojej pojemności) przy ujęciu wody w Załazach. Dodał, że w ramach współpracy w celu 

ukrócenia kradzieży wody z hydrantów mieszkańcy, sołtysi i radni powinny powiadamiać  

o tych faktach Gminę. Obecnie pracownicy Urzędu Gminy malują hydranty, na które zostaną 

na gorąco założone plomby foliowe, co powinno wpłynąć na zmniejszenie kradzieży wody. 

Karanie takiego czynu może nastąpić tylko po złapaniu osoby na gorącym uczynku. Wyjaśnił, 

że po usunięciu awarii większe ciśnienie wody powoduje, iż leci przez jakiś czas brudna. 

Poinformował, że zwiększył się majątek komunalny Gminy o kwotę 303 300 zł ujęcia wody 

w Brześcach, w tym 36 tys. zł to wartość w działce, stanowi to 50 proc. udziałów, pozostała 

kwota stanowi 60 proc. zadania inwestycyjnego wraz z ujęciem wody w Brześcach. Po 

wprowadzeniu inwestycji do ksiąg inwentarzowych Gmina wystąpi do Rady Gminy  

o pozwolenie na odsprzedaż tego majątku Gminie Janowiec. Przekazał o wycenie budynku po 

byłej szkole w Ławeczku Starym (228 tys. zł). Informacja o posiadaniu przez Gminę działki 

zabudowanej do sprzedaży jest zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy,  

w „Echu Dnia” i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Nieruchomość ta zostanie ogłoszona do 

sprzedaży na początku lipca 2011 r. Następnie przekazał, że: wpłynęło dużo wniosków  

na wykonanie dodatkowego projektu oświetlenia (dokończenie). Z chwilą poznania kwoty 

projektu postaramy się wspólnie z Radą Gminy zabezpieczyć środki na wykonanie 

dokumentacji projektowej w tym roku, aby można było wykonać to zadanie w 2012 roku.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękował radnym za udzielenie absolutorium. Życzył 

radnym dobrej współpracy z władzami Gminy. 

W dalszej części obrad ustosunkował się do wniosków wypracowanych podczas 

posiedzeń poszczególnych komisji. Zamiast zakładać urządzenia pomiaru poboru ciepła, 

proponował dokonać przeliczenia kosztów ogrzewania ponoszonych w szkołach, uśrednić je  

i wyliczyć koszty ogrzewania 1 m³ powierzchni. Stwierdził, że koszt zakupu programu do 

przeliczania subwencji oświatowej wynoszący 5–7 tys. zł jest zbędny (w ramach tej kwoty 

można zakupić tablicę interaktywną dla szkoły to będzie większy z tego pożytek). Dodał, że 

wszystko można i da się wyliczyć na podstawie wzoru. Jeśli chodzi o sprawę usunięcia 

słupów z boiska aktualnie użytkowanego przez PSP w Łaguszowie lub zlokalizowanie 

nowego boiska, to po przeprowadzonej rozmowie z przedstawicielem Skarbu Państwa  

w sprawie działki nr 1053 położonej w Łaguszowie, okazało się, że może być ona 

nieodpłatnie przekazana Gminie (Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę), pod 

warunkiem że wykaże cel użyteczności publicznej, a takim jest boisko sportowe. Uzgodnienie 

z Energetyką może potrwać i nie przyspieszy to budowy nowego boiska. Dodał, że sprawa 

małych projektów (trzy do czterech wniosków) winna być rozpatrywana na posiedzeniach 



komisji. Przy sporządzaniu wniosków będzie pomocny Tomasz Olczyk, pracownik Urzędu 

Gminy, i Monika Krześniak, Kierownik GBP w Przyłęku. Oznajmił, że skontaktuje się  

z Panią Krystyną Wasilewską z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przeprowadzenia 

szkolenia na temat składania wniosków na małe projekty. Odpowiadając Zenonowi Marsuli, 

przekazał, że remont dróg będzie przeprowadzany w czerwcu bieżącego roku, a następnie po 

raz drugi wyjaśnił zasady odpłatności za wodę na cele bytowe i gospodarcze Markowi 

Stępniowi. Dodatkowe informacje w tej sprawie złożyła również Beata Kędzierska. Dariusz 

Dusiński sugerował powołanie gospodarki komunalnej, która zajmowałaby się tym 

problemem. Prosił radnych i Przewodniczącego, aby usystematyzować prace radnych poprzez 

zgłaszanie problemów mieszkańców przez sołtysów do radnych, zaś Przewodniczący Rady 

winien nadać priorytet zadaniom i starać się je wprowadzać do budżetu. Przewodniczący 

Rady stwierdził, że w ciągu roku budżetowego bez podania źródła finansowania nie można 

dokonywać zmian do budżetu. Ryszard Bienias prosił o rozebranie budynku po byłej szkole  

w Łagowie. Pan Andrzej Włudarczyk postulował o dodatkowe zatrudnienie osoby, która  

z chwilą wyłączenia prądu przez Energetykę włączałaby sterowany ręcznie agregat 

prądotwórczy. Wójt poinformował, że tę stację obsługuje Piotr Ciupak, a najlepiej byłoby, 

gdyby Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia gospodarki komunalnej z dniem  

1 stycznia 2012 r. Dodał, że zaplanowana jest rozbiórka budynku w Łagowie. Następnie pani 

Beata Kędzierska poinformowała zebranych o otrzymaniu przez wszystkich radnych pisma  

z prośbą o podjęcie uchwały na forum Rady w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej 

prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. W wyniku 

dyskusji Radni nie wyrazili zgody na podjęcie uchwały, stwierdzając, że mogą poprzeć 

wniosek lub petycję, podpisując indywidualnie. 

Sołtys z Wólki Łagowskiej zapytał, co dalej z parkingiem koło pana Gawryjołka (czy 

opryskać od chwastów). Dariusz Dusiński powtórzył, żeby sołtysi zgłaszali problem radnemu, 

a nie Wójtowi. Wójt przekazał, aby mieszkańcy Wólki Łagowskiej poczekali i wstrzymali się 

z opryskiem, bo do tych prac wynajęta będzie fadroma. Sołtys z Lucimi zapytał, czy sołtysi 

nie mają nic do powiedzenia na posiedzeniu sesji. Wójt odpowiedział, że radni podejmują 

strategiczne decyzje, a niektóre problemy zgłaszane przez sołtysów są rozwiązywane  

na bieżąco przez Gminę. 

 

Ad. 12. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku 

– Wojciech Szmajda dziękując wszystkim za przybycie – zamknął obrady VIII sesji VI 



kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 14.35. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


