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Protokół nr 8/2015 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 10 września 2015 roku 

w sali narad 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. 13.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

3. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

Przebieg sesji 

Obrady VIII 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 

przedłożony porządek dzienny obrad, a następnie zaproponował wprowadzenie na prośbę radnego 

dodatkowo punktu obrad 9a. „Wolne wnioski”. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi 

i wnioski do porządku obrad z proponowaną zmianą. 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. VI i VII nadzwyczajnej  

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu i zasad zwrotu 

wydatków osobom do tego uprawnionym 

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy na lata 2015–2025 

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 

rok 2015 
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 8. Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyłęk Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

za I półrocze roku 2015 

 9. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. 

 9a. Wolne wnioski 

10. Upoważnienie dla Wójta Gminy Przyłęk do wystąpienia do Wojewody i Starosty Powiatu 

Zwoleńskiego o przekazanie w formie darowizny drogi w miejscowości Kulczyn; 

11. 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 VI i VII sesji nadzwyczajnej uważa się za 

przyjęte, ponieważ radni nie zgłaszali uwag.  

 

Ad. 4.  

Maria Madejska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku przedstawiła 

projekt uchwały nr 1. Oznajmiła, że w poprzednio podjętej uchwale w 2013 r. w sprawie sprawiania 

pogrzebu ustalono zasiłek celowy w wysokości 1 500 zł dla osób korzystających z pomocy społecznej 

w zakresie przyznanych zasiłków oraz osób bezdomnych i samotnych znajdujące się w trudnej 

sytuacji materialnej. ZUS zwracał koszty sprawienia pogrzeby GOPS w Przyłęku osobom, które 

dokonały pochówku tylko do kwoty ustalonej w uchwale i dlatego w projekcie uchwały wysokość 

zasiłku celowego zwiększono do 2 tys. zł. Ponadto dodano zapis dotyczący zwrotu kosztów  

w przypadku przysługiwania po zmarłym zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego.  

Radni nie mieli uwag. 

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

Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 46/VIII/15 w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu i zasad zwrotu 

wydatków osobom do tego uprawnionym. 

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

radnych, 15 osób głosowało za. 
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Ad. 5. 

Przedłożony projekt uchwały nr 2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa 

Powiatowego w Zwoleniu z przeznaczeniem na zachowanie trwałości projektu (opłata za internet) dla 

beneficjentów ostatecznych „Internet oknem na świat…” nie budził zastrzeżeń ze strony radnych. 

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

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 47/VIII/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania  

15 radnych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 6. – 7. 

Wójt Gminy przekazał powód, dla którego zwołano sesję nadzwyczajną na w dniu dzisiejszym 

zamiast planowanej sesji zwyczajnej. Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu 

wyznaczyło termin dostarczenia umowy na podręczniki, tj. do 17 września 2015 r. a to powoduje 

konieczność wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji celowej w wysokości 4900 zł na zakup książek 

do bibliotek szkolnych otrzymaną z Kuratorium Oświaty w Warszawie w ramach Rządowego 

Programu Wsparcia w 2015 r. 

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 3 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk.  

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

uchwały nr 4, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 8700 zł. Ustalono dochody  

o łącznej kwocie 19 873 146,31 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 352 328 zł i ustalono 

wydatki o łącznej kwocie 22 131 038,31 zł. Zwiększono kwotę wydatków inwestycyjnych o 10 000 zł. 

Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 825 800  zł. W wyniku wprowadzonych 

zmian zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę 343 628 zł. Po dokonaniu zmian ustalono deficyt  

w wysokości 2 257 892 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów 

1 493 200 zł, b) inne źródła (wolne środki) 764 692 zł. Zwiększono przychody o kwotę 343 628 zł i po 

dokonaniu zmian ustalono przychody w wysokości 2 614 692 zł. Rozchody 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 
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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.  

Wójt Gminy złożył wyjaśnienia radnemu Dariuszowi Dusińskiemu w sprawie dofinansowania 

do dróg. Pewna informacja to dofinansowanie 50 na 50 do dróg w ramach tzw. „schetynówki”. 

Dysponentem środków będzie Ministerstwo Infrastruktury, a nie jak poprzednio Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji. Gmina może złożyć 1 wniosek (powiat 2 wnioski) o dofinansowanie, który 

nie może przekroczyć 3 mln zł.. Powiat złoży wniosek na „schetynówki” na odcinek drogi powiatowej 

Babin – Szlachecki Las biegnącą przez nasza Gminę. Poczyniono wstępne ustalenia, aby do tej drogi 

dołożyć 400 tys. zł. My złożymy wniosek na dofinansowanie drogi Zamość Stary BP a z PROW-w 

drogę Karczonki Łagowskie, ponieważ ta droga się rozsypuje, bo jest na terenie podmokłym.  

Radni nie wnieśli uwag.  

Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne nad projektami uchwał nr 3  

i 4, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła: Uchwałę nr 48/VIII/15 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2015‒2025 i Uchwałę nr 49/VIII/15 w sprawie wprowadzenia zmian  

w uchwale budżetowej na rok 2015. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania  

15 radnych, 15 osób głosowało za. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania  

15 radnych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 8. 

Elżbieta Madejska odczytała Uchwałę Nr Ra.286.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 września 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta 

Gminy Przyłęk informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji 

kultury oraz SP ZOZ 

 

Ad.9.  

 Składając Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r., Wójt Gminy odniósł się do 

uwagi RIO zawartej w opinii z wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, realizacji planów 

finansowych instytucji kultury i SP ZOZ dotyczącej zobowiązania wymagalnego w kwocie 166 zł, 
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które nie zostało zapłacone w wymaganym terminie przez SP ZOZ Gminy Przyłęk, ponieważ  

z powodu nieobecności p. Kierownik nie można było podpisać przelewu. Zobowiązanie zostało 

uregulowane zaraz po dniu 30 czerwca 2015 r., ale już po terminie.  

Następnie szczegółowo przedstawił dane liczbowe i procentowe z wykonania budżetu za  

I półrocze 2015 r. w rozbiciu na poszczególne działy. Zaskoczeniem jest wykonanie dochodów  

w podatku rolnym gdyż jego wykonanie jest w 64%. Wykonanie to spowodowane zostało poprzez 

wystawienie tytułów wykonawczych osobom zalegającym. Nawet kilkanaście tytułów zostało 

wycofanych ze względu na uregulowanie należności. Wykonanie 44 proc. w podatku od środków 

transportowych ze względu na jednego opornego podatnika, który nie płaci tego podatku. Gmina 

będzie zmuszona o wystąpienie do Urzędu Skarbowego o zajęcie pojazdów.  

Dotacje celowe z wykorzystaniem środków unijnych wykonano na realizację projektu  

w ramach POKL prawie w 100 proc. oprócz realizowanego przez Gminę „Równy start dla wszystkich. 

Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego w 60,77 proc. 

Gmina posiada dość duży stan należności wymagalnych wynoszący 904 491,61 zł, a są to 

zaległości z tytułu podatków i opłat – 346 105,66 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 22 025,59 zł  

i największą kwotę stanowią zaliczki oraz fundusz alimentacyjny – 536 360,36 zł. Nie mamy na to 

wpływu, bo mimo wystawianych tytułów wykonawczych ściągalność jest znikoma.  

Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne to unieważniony został przetarg na Budowę sieci 

wodociągowej Załazy-Zamość Stary ze względu na to, iż wycofał się wykonawca. Przetarg zostanie 

ponownie ogłoszony.  

Zostanie ogłoszony nabór w tym roku z PROW-u na około 200 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Planujemy, aby osoba fizyczna, która zgłosi chęć, żeby ponosiła część kosztów związanych z 

projektem (około 150 zł) oraz na podstawie umowy cywilno-prawnej koszt wykonawstwa około 1500 

zł. Koszt jednego projektu wynosić będzie około 300 zł Pozostałe środki pochodziłyby z dotacji oraz 

ze środków UG. Całkowity koszt jednej oczyszczalni to około 8 tys. zł.  

W związku z suszą zrezygnowano z zadania pn. „Zakup zestawu pompowo-hydroforowego 

dla stacji wodociągowej w miejscowości Załazy” na zakup 4 pomp hydroforowych dla stacji 

wodociągowej w Lipinach. Do tej pory wykonano przebudowy dróg w: Wólka Zamojska-Kulczyn, 

Zamość Nowy – Kulczyn, Grabów nad Wisłą. Rozpocznie się modernizacja budynku gospodarczego 

Urzędu Gminy. Trwa rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej. Zakończono modernizację 

budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie. Na pochwałę zasługują wszyscy nauczyciele  

i pracownicy obsługi, którzy pracowali w pocie czoła przed 1 września 2015 r., aby dzieci mogły 

rozpocząć naukę.  
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Radny Marek Stępień wtrącił, że dobrym pomysłem było podjęcie (zmianę) decyzji przez 

Wójta Gminy o dokonanie remontu dołu i góry budynku jednocześnie. 

Wójt Gminy kontynuując swoją wypowiedź przekazał o wykonaniu zadania związanego  

z zakupem wyposażenia w ramach realizacji projektu „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk”. 

Pod znakiem zapytania stoi „Budowa oświetlenia ulicznego III etap”, bo jest jeszcze niedokończony 

projekt. Jeśli w najbliższym czasie będzie wykonany projekt na to zadanie to nic nie stoi na drodze ku 

temu, aby to zadanie inwestycyjne wykonać. Tym bardziej, że Zakład Energetyczny przysłał już 

warunki na wszystkie zgłoszone punkty świetlne. Nie wykonano projektów na świetlice, ponieważ 

oferent przedstawił koszt projektów świetlic; na Lucimię w wysokości 30 tys. zł netto, na Łagów 29 

tys. zł netto i na Łaguszów 21,5 tys. zł oraz na boisko wielofunkcyjne w Łaguszowie 8 tys. zł. Nie do 

przyjęcia, aby wydać taka kwotę (88,5 tys. zł) na projekty. W ramach tych środków można wykonać 

jedna inwestycję. Jest to wiec oferta do odrzucenia. Musimy poszukać kogoś innego. Bramki zostały 

zakupione na boisko ogólnodostępne w miejscowości Babin.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformował, że droga w Kulczynie, która została 

podzielona na trzy części, przy czym właścicielem dwóch odcinków jest Starosta Zwoleński, a 

jednego Skarb Państwa, czyli Wojewoda i dlatego występuje z wnioskiem o upoważnienie go do 

wystąpienia z wnioskami do wymienionych podmiotów o przekazanie tej drogi w formie darowizny. 

Dopóki Gmina nie stanie się właścicielem tej drogi nie jesteśmy w stanie nić zrobić. Na mapach nie 

ma podziału, ale wynika to z wypisów, o które Gmina wystąpiła. 

 

Ad. 9.  

Ze względu na brak zastrzeżeń ze strony radnych przewodniczący Rady Gminy przeprowadził 

jawne głosowanie wniosku o upoważnienie Wójta Gminy Przyłęk do wystąpienia do Wojewody  

i Starosty Powiatu Zwoleńskiego o przekazanie w formie darowizny drogi w miejscowości Kulczyn. 

Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie upoważnienia Wójta Gminy: obecnych na sali  

w trakcie głosowania 15 radnych, 15 osób głosowało za. 

 

9a. 

 Radny Dariusz Dusiński podzielił się z zebranymi spostrzeżeniami na temat składania 

wniosków o oszacowanie strat przez rolników, którzy w wyniku suszy ponieśli straty w produkcji 

powyżej 30 proc. średniej produkcji rocznej z okresu 3 ostatnich lat.  
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Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, Wojciech 

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

Gminy Przyłęk o godz. 14.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


