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Protokół nr 35/2013 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 16 września 2013 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Ustawowy skład osobowy Rady wynosi 15 radnych, w sesji udział wzięło 15 radnych,  

tj. 100% (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Obrady rozpoczęto o godz. 8.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

Obrady XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech 

Szmajda, Przewodniczący Rady, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący obrad stwierdził, że dzisiejsze obra-

dy zostały zwołane na wniosek Wójta Gminy Przyłęk.  

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji następujący porządek obrad:  
 
1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk do realizacji Priorytetu IX. 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”, Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania eduka-

cji przedszkolnej” w ramach PO KL – projekt nr 1 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk jako partnera do realizacji 

projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – projekt nr 2 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013  

– projekt nr 3 

6. Zapytania i interpelacje 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

8. Zamknięcie obrad 
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Ad. 3.  

Wójt Gminy wyjaśnił radnym, iż konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej 

podyktowana była pilnym podjęciem projektu uchwały nr 1, który umożliwi podpisanie 

umowy  

na przystąpienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do realizacji Priorytetu  

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty”, Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania 

edukacji przedszkolnej”. Gmina otrzymała 13 września 2013 r. informację o 

zakwalifikowaniu się do tego programu 2 gmin z terenu Powiatu Zwoleńskiego. Termin 

naboru wniosku upływa 18 września 2013 r. Aby Gmina mogła złożyć wniosek, musi 

wprowadzić środki na ten cel do budżetu Gminy w wysokości 435 371,50 zł przy zerowym 

wkładzie własnym (praca  

nauczycieli będzie liczona jako wkład własny). Realizacja tego zadania będzie prowadzona  

w jednostkach oświatowych. Część środków zostanie wydatkowana na place zabaw przy 

szkołach podstawowych, zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenie sal lekcyjnych. 

Wniosek sporządzi firma z zewnątrz, ponieważ należy go przygotować  

w ekspresowym tempie, o dużym stopniu trudności, za kwotę 15 tys. zł (należność zostanie 

wypłacona pod warunkiem otrzymania środków z tego programu), którą musimy zabezpie-

czyć w budżecie Gminy. 
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do projektu uchwały  

nr 1. Radni nie mieli uwag, w związku z czym po przeprowadzeniu głosowania jawnego  

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 221/XXXV/13 w sprawie przystąpienia Gmi-

ny Przyłęk do realizacji Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie  

nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” w ramach PO KL. 

 

Ad. 4. 

 Wójt Gminy złożył wyjaśnienia odnośnie do przedłożonego projektu uchwały nr 2  

–dlaczego teraz. Przystąpienie do partnerstwa na rzecz realizacji projektu w ramach Progra-

mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mającego na celu zapewnienie dostępu do inter-

netu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, powoduje konieczność wprowadzenia 

środków w budżecie Gminy jeszcze w tym roku w wysokości 15 tys. zł na zakup kompute-
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rów. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla 560 gospodarstw 

domowych z terenu powiatu zwoleńskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu 

trudnej sytuacji materialnej albo niepełnosprawności. Okres realizacji projektu: od 

01.09.2013 r. do 31.09.2015 r. na ogólną wartość 4 869 692 zł. Projekt obejmuje swym  

zasięgiem Powiat Zwoleński. Projekt jest realizowany przez Powiat Zwoleński, który jest 

przedstawicielem utworzonego 7 marca 2013 r. Partnerstwa, w skład którego wchodzą:  

Powiat Zwoleński, mina Kazanów, Gmina Przyłęk, Gmina Tczów, Gmina Zwoleń, Stowa-

rzyszenie Oświatowe „Sycyna”. Beneficjentami ostatecznymi są: gospodarstwa domowe 

spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu 

pomocy społecznej, gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające 

do otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych, osoby niepełnosprawne ze znacz-

nym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo z orzeczeniem równoważnym, 

dzieci i młodzież uczące się, z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin, w których prze-

ciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok 

udziału w projekcie, był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny 

dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa 

GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za 2012 r. wynosi 1278,43 zł); osoby  

w grupy 50+, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgod-

nie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 

z2003 r. Nr 228 poz. 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń 

emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w MP przez Prezesa ZUS (obecnie jest to 

kwota 831,15zł). Ponadto w drodze konkursu, tj.16 września 2013 r., zostanie wyłoniony 

informatyk, który będzie obsługiwał komputery odpłatnie już w roku bieżącym. Zaznaczył, 

że w programie nie będą angażowane środki z budżetu Gminy. Wójt proponował podjąć 

przedłożony projekt uchwały nr 2. Radni nie mieli uwag. 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

Uchwałę nr 222/XXXV/13 w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk jako partnera do realiza-

cji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
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Ad. 5. 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały nr 3, w którym zabezpieczono środki  

dla firmy zewnętrznej w kwocie 15 tys. zł na wykonanie wniosku do podjętej uchwały  

w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk do realizacji Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnie-

nie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 

9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”  

w ramach PO KL. Radni nie mieli zastrzeżeń. Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie 

jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 223/XXXV/13 w sprawie wpro-

wadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013. 

 

Ad. 6.–7. 

 Wójt Gminy przekazał, że od dnia 16 września 2013 r. sukcesywnie będzie włączane 

oświetlenie uliczne od 19.00 do 22.00. W piątek odbył się odbiór nitki wodociągowej Szla-

checki Las–Rudki z poślizgiem, ponieważ Powiatowy Zarząd Dróg nie wyraził zgody  

na przybliżenie wodociągu do drogi powiatowej, wykonawca był zmuszony do wykopania 

położonych rur i wkopania ich (na odcinku 110 m.b.) w odległości 4 m od krawędzi drogi. 

Poinformował o ukończeniu budowy placu zabaw w Załazach i o tym, że młodzi mieszkańcy 

zdążyli już uszkodzić trawnik.  

Radna Beata Kędzierska poinformowała zebranych o tym, że są kłopoty ze świetlicą 

w Załazach. Zaproponowała, aby osoba, która dysponuje kluczami, otwierała i zamykała 

udostępnioną świetlicę. 

Po uzyskaniu informacji na temat świetlicy Wójt Gminy stwierdził, że trzeba wymie-

nić klucze i zamknąć drzwi wychodzące na plac zabaw. Ponadto poinformował o odbyciu 

przetargu na remont drogi Przyłęk (Troc). Koszt zamknął się w kwocie 275 tys. zł łącznie  

z kosztami inspektora nadzoru. Po przeprowadzonej rozmowie z p. Fjołną wyraził on zgodę  

na likwidację ogrodzenia, aby można było poprowadzić drogę bez przeszkód. Oznajmił  

o: wykonaniu drogi Zamość Nowy–Kulczyn i jej odbiorze na sumę 32 018 zł netto, gdzie 

poszło 20 samochodów kruszywa; rozpoczęciu remontu w Zamościu Starym –Zbigniew Su-

checki poinformował o niskim umieszczeniu przyłącza elektrycznego; dokonaniu zakupu 

znaków drogowych, które niebawem zostaną wkopane (10 znaków ograniczających prędkość 
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do 50 km, 10 znaków zakazu wjazdu pojazdów o nacisku osi nie większej niż 10 ton, 6 szt. 

znaków ostrzegawczych „dzieci” do postawienia przy szkołach, 10 szt. znaków informacyj-

nych „obszar zabudowany”); dokonaniu rekultywacji placu w Mszadli Nowej; wprowadzeniu 

firmy, która ma wykonać boisko wielofunkcyjne przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku; 

nie zgłoszeniu się po raz kolejny na umówione spotkanie, osoby wykonującej projekt doku-

mentacji na oświetlenie uliczne II etap; przełożeniu na 2014 r. remontu budynku Urzędu 

Gminy, w roku bieżącym zostaną przeniesione główne wyłączniki prądu na zewnątrz budyn-

ku (GOPS, GBP i Urzędu Gminy) zgodnie z zaleceniem straży. 

W związku z występującymi dalszymi problemami z Mar-Kotem w Lucimi Wójt 

Gminy prosił p. Dariusza Dusińskiego o odbycie zebrania wiejskiego, a później posiedzenia 

Zarządu Wspólnoty Gruntowej Wsi celem nieodpłatnego przekazania Gminie lub w użytko-

wanie na 10 lat działki, na której stoi budynek. Wyjaśnił, że jeśli Gmina nie będzie właścicie-

lem, nie może wystąpić o eksmisję przebywających tam już nieprawnie ludzi. Jeśli działka 

nie zostanie przejęta, to Gmina przekaże budynek wspólnocie wsi. Poinformował  

o rozpoczęciu remontu budynku po magazynie zbożowym, obecnie jest przykrywany blachą. 

Wykonana zostanie również obróbka blacharska tego budynku. W miesiącu październiku br. 

rozpocznie się budowa biblioteki. Firma, która wygrała przetarg zostanie wprowadzona na 

plac budowy 18 września 2013 r. i wykona prace na wartość 200 tys. zł. Oznajmił, że projek-

tant sporządzający dokumentację budowy oświetlenia ulicznego II etap nie wstawił się na 

kolejne umówione spotkanie (potwierdziły się więc wcześniejsze przypuszczenia). Gmina 

zmuszona jest zrezygnować z niego i zlecić wykonanie prac projektowych drugiej osobie. 

Powiedział także o przeznaczeniu do remontu budynku po byłej szkole w Mszadli Nowej, a 

nie do rozbiórki. Ponadto nikt nie oferował się go rozebrać w zamian za uzyskane materiały  

z rozbiórki. Na zakończenie przekazał radnym wstępne materiały, tj. propozycje planu zadań 

inwestycyjnych na 2014 r., do rozpatrzenia na posiedzeniach stałych komisji z przeznacze-

niem do wykorzystania przy opracowywaniu projektu budżetu na 2014 r. Następnie omówił 

przedłożone propozycje zadań inwestycyjnych, przedstawił warunki i możliwości ich realiza-

cji. 
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Ad.8. 

 Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XXXV sesji nadzwy-

czajnej VI kadencji Rady Gminy Przyłęk o godz. 9.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 
 

 

 

 

 


