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Protokół nr 40/2014 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 31 stycznia 2014 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 93,33 proc. (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. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

3. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

4. Maria Madejska – Kierownik GOPS w Przyłęku 

5. Sołtysi – 26 osób 

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

Przebieg sesji 

Obrady XXXX sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, 

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał zaproszonych 

gości oraz wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach 

uczestniczy 14 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.). Na wniosek Wójta Gminy zaproponował, aby do porządku dziennego obrad po punkcie 

14 wprowadzić dodatkowo punkt 14a. „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  

– projekt nr 11. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku 

obrad. Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie jawne przedłożony wniosek. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycje zmiany. Porządek obrad po zmianach 

przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie sesji 
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2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. XXXIX, sesji 

4. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014‒2020 – projekt nr 1 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014‒2020 – projekt nr 2 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014‒2020 – projekt nr 3  

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały – projekt nr 4  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na 2014 r. – projekt nr 5  

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stano- 

wisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk  

– projekt nr 6 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy 

Przyłęk – projekt nr 7  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego – projekt nr 8  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk  

‒ projekt nr 9  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014  

‒ projekt nr 10  

14a. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały – projekt nr 11  

15. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

16. Zapytania i interpelacje  

17. Wolne wnioski  

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 
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Ad. 3.  

Przewodniczący Rady oznajmił, że radni nie zgłosili uwag do protokołu z XXXIX 

sesji, wyłożonego do wglądu. W związku z powyższym stwierdził, że wymieniony wyżej 

protokół uważa się za przyjęty. 

Ad. 4. 

Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła wnioski oraz 

uwagi z posiedzenia komisji zgodnie z protokołem nr 33/2014 z 27 stycznia 2014 r. 

Teresa Woźniak jako przewodnicząca odczytała wnioski i uwagi z posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej na podstawie protokołu nr 34/2014 z 24 stycznia 2014 r. 

Ewa Molenda, przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przedstawiła 

wnioski i uwagi z posiedzenia komisji w oparciu o protokół nr 33/2014 z 29 stycznia 2014 r. 

 

Ad. 5.–7. 

Maria Madejska, Kierownik Gminnej Pomocy Społecznej w Przyłęku, poinformowała 

zebranych o konieczności przyjęcia nowego programu osłonowego w zakresie dożywiania  

na lata 2014‒2020 (projekt uchwały nr 1), poprzedni na lata 2005‒2013 stracił ważność  

z końcem 2013 roku, oraz dodatkowych 2 projektach uchwał nr 2 i 3. W styczniu 2014 r.  

w stosunku do grudnia 2013 roku dożywiano 56 proc. uczniów. Aby otrzymać dotację  

z budżetu państwa, musi być przyjęty program, uchwała o podwyższeniu kryterium 

dochodowego do kwoty 150 proc. dochodu oraz uchwała zwalniająca z żądania zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia  

2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014‒2020.  

W wyjątkowych sytuacjach można będzie również dożywiać osoby przekraczające wysokość 

150 proc. kryterium dochodowego na wniosek złożony przez dyrektora szkoły.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję odnośnie do projektów uchwał nr 1‒3. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Maria Madejska dodatkowo wyjaśniła, że zgod- 

nie z ustawą tylko na wniosek dyrektora szkoły będzie mogła być dożywiana osoba 

przekraczająca wysokość 150 proc. kryterium dochodowego. Nie można dożywiać 

nieodpłatnie wszystkich dzieci, bo jest wyznaczone kryterium dochodowe. Natomiast  

odpłatnie mogą spożywać posiłki wszyscy. 

Dotacja na dożywianie z budżetu państwa wynosi 60 proc., a 40 proc. wyłoży Gmina  

z własnych środków.  
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Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie jawne 

wymienione projekty uchwał, w wyniku których Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę  

Nr 255/XXXX/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014‒2020, Uchwałę  

Nr 256/XXXX/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014‒2020 i Uchwałę Nr 257/XXXX/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  

w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014‒2020.  

 

Ad. 8. 

 Wójt Gminy poinformował, że na poprzedniej sesji została przyjęta uchwała  

nr 254/XXXIX/13 w sprawie sprzedaży działki nr 232/4, położonej w miejscowości 

Andrzejów, którą należy uchylić – projekt uchwały nr 4, ponieważ została przygotowana  

w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Okazało się, 

że ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników uprawnia spadkobierców tych osób, które 

przekazały działkę na Skarb Państwa w zamian za emeryturę, do jej odzyskania nieodpłatnie 

w drodze wydania decyzji przez starostę na wniosek zainteresowanych. W związku z tym,  

iż Starosta Zwoleński na podstawie art. 118 ust. 1‒4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  

o ubezpieczeniu społecznym rolników wszczął postępowanie administracyjne o nieodpłatne 

przekazanie tej działki spadkobiercom na ich wniosek, jesteśmy zmuszeni poprzednio podjętą 

uchwałę uchylić. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania projektu uchwały nr 4 Rada Gminy przyjęła 

jednogłośnie Uchwałę nr 258/XXXX/14 w sprawie uchylenia uchwały.  

 

Ad. 9. 

 Prowadzący obrady zwrócił się do radnych, czy są pytania lub uwagi do projektu 

uchwały nr 5. Radni nie zgłosili uwag.  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego projektu uchwały nr 5 Rada 

Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 259/XXXX/14 w sprawie przyjęcia planu pracy  

na 2014 r. 

 

 

 

Ad. 10.  

 Wójt Gminy na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) poinformował o konieczności przeprowadzenia 

konkursu (obligatoryjnie) na stanowisko Kierownika SPZOZ Gminy Przyłęk, ponieważ 

dotychczasowe powołanie na to stanowisko upłynęło 31 grudnia 2013 r. W związku z tym 

sporządzony został projekt uchwały nr 6 w sprawie powołaniu składu osobowego komisji 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 182). Oznajmił, że powołanie komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe.  

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 6, 

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 260/XXXX/14 w sprawie 

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 11. 

 Prowadzący obrady zwrócił się do radnych, czy są pytania lub uwagi do projektu 

uchwały nr 7.  

Radni nie zgłosili uwag.  

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego projektu uchwały nr 7 Rada Gminy przyjęła 

jednogłośnie Uchwałę nr 261/XXXX/14 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji 

Rady Gminy Przyłęk na 2014 r. 

 

Ad. 12.  

Przedkładając projekt uchwały nr 8, Wójt Gminy prosił Radę o jego przyjęcie zgodnie 

z decyzjami podjętymi przez mieszkańców na zebraniach wiejskich. 

Dariusz Dusiński zwrócił się do radnych z propozycją przeanalizowania i zastanowie- 

nia się, czy nie należy podjąć decyzji o tworzeniu funduszu sołeckiego od 2015 r., ponieważ 

28 stycznia 2014 r. wpłynął projekt nowej ustawy o funduszu sołeckim, w którym planuje się 
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zwrot kosztów od Skarbu Państwa w wysokości: 1) 40% wykonanych wydatków – dla gmin, 

w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju, 2)   30% wykonanych wydatków – 

dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju, 3)   20% 

wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% 

średniego Kbk w skali kraju, gdzie Kbk oznacza – średnią kwotę bazową w kraju – obliczaną 

dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ujętych w rejestrze terytorialnym, o którym mowa  

w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 

oraz z 2013 r. poz. 2), według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy, 

przy czym zezwala się na łączenie sołectw przy realizacji zadań. Wnioskował  

o wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2015 r.  

Wójt Gminy prosił o podjęcie przedłożonego projektu uchwały nr 8 jeszcze na rok 

2015 r. Zasugerował, że jeśli jest taka potrzeba, należy przedyskutować z mieszkańcami  

na zebraniach wiejskich sprawę tworzenia czy też nie funduszu sołeckiego oraz przekazać 

decydentom informację o zadaniach możliwych do realizacji w ramach ww. funduszu. 

Oznajmił, że wszystkie zadania, które realizuje Gmina, wynikają z przedkładanych wniosków 

przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich. Na dzisiejszej sesji również zostaną 

wprowadzone do budżetu 2014 r. nowe zadania jako wnioski mieszkańców. Pieniądze  

z funduszu sołeckiego można wydać na zadania, które służą poprawie warunków życia 

mieszkańców, są zadaniami własnymi Gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju Gminy, 

czyli praktycznie to, co robi Gmina. Ponadto jest to tylko projekt ustawy i nie wiadomo, czy  

i w jakiej formie zostanie ona przyjęta. 

 Skarbnik Gminy poinformowała, że Gmina realizuje z budżetu zadania (przed- 

sięwzięcia), które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców Gminy na terenie 

każdego sołectwa. W wyniku przeprowadzonych kontroli Regionalne Izby Obrachunkowe 

kwestionują celowość wydatkowania.  

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady przekazał, że są do przegłosowania 

dwa wnioski: Wójta Gminy – projekt uchwały nr 8 i wniosek o wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego na 2015 r. pana Dariusza Dusińskiego. Przeprowadził głosowanie jawne 

przedłożonego projektu uchwały nr 8, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła (za głosowało 

13 osób, 1 osoba wstrzymała się, nikt nie był przeciw) Uchwałę Nr 262/XXXX/14 w sprawie 

wyodrębnienia funduszu sołeckiego. W związku z tym wniosek pana Dariusza Dusińskiego 

stał się bezprzedmiotowy. 

 

Ad. 13.–14. 
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Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w zał. Nr 1  

‒ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk i zał. nr 2 ‒ Wykaz przedsięwzięć do WPF 

na lata 2014‒2024 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 9. Przedstawiła 

wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej na 2013 r. ‒ projekt uchwały nr 10, w której 

zwiększono dochody budżetu Gminy o 416 758,76 zł. Ustalono dochody o łącznej kwocie 

18 328 917,76 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 970 554,76 zł i ustalono 

wydatki o łącznej kwocie 21 071 913,76 zł. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę  

1 594 030 zł i ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 874 030 zł.  

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 1 553 796 zł.  

Po dokonaniu zmian ustalono deficyt w wysokości 2 742 996 zł, który zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z: a) kredytów – 2611 200 zł, b) inne źródła (wolne środki)  

– 128 796 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1 553 796 zł. Po dokonaniu zmian 

ustalono przychody w wysokości 2 928 796 zł z następujących tytułów: a) kredytów  

– 2 800 000 zł, b) inne źródła (wolne środki) – 128 796 zł. Ustalono rozchody w kwocie  

185 800 zł z tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 115 200 zł i b) spłaty 

otrzymanych pożyczek w wysokości 70 600 zł. Szczegółowo omówiła załącznik nr 1  

do uchwały, tj. Plan dochodów budżetowych na 2014 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan 

wydatków budżetowych na rok 2014 – zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan wydatków 

inwestycyjnych na rok 2014 – zmiany, tj. Tabela nr 3, i Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu 

podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 1. 

Wójt uzupełnił wypowiedź poprzedniczki i poinformował, że po wprowadzonych 

zmianach na dzisiejszej sesji zadłużenie wzrośnie do 15,13 proc. w stosunku do dochodów 

bieżących Gminy. 

Wojciech Szmajda zapytał, czy w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa stracą kierowcy na poborach w związku z przejściem z umów o pracę  

na umowy-zlecenia. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że kierowcy nie stracą na wynagrodzeniu ‒ w budżecie zostaje 

zabezpieczona taka sama kwota na pobory. W tych jednostkach OSP, gdzie są samochody 

średnie, zatrudnieni są kierowcy na pół etatu, natomiast tam, gdzie są na stanie samochody 

lekkie ‒ na ¼ etatu. Dodał, że od umów-zlecenie jest odprowadzana składka ZUS. 

 Po zakończonej debacie prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne 

projektów uchwał nr 9 i 10, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę  

nr 263/XXXX/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014‒ 
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‒2024 i Uchwałę nr 264/XXXX/14 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2013. 

 

Ad. 14a. 

 Wójt Gminy oznajmił, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. podjęta została Uchwała  

nr 195/XXXI/13 w sprawie rozbiórki budynku, którą należy uchylić z uwagi na zmianę 

decyzji. Zamiast rozbiórki budynku po byłej szkole w Mszadli Nowej proponuje go 

wyremontować i przeznaczyć dla mieszkańców oraz zrobić boks garażowy na samochód 

strażacki OSP w Mszadli Nowej. Dodał, że Gmina musiałaby ponieść koszty związane  

z rozbiórką, ponieważ nie zgłosiła się żadna osoba do rozbiórki tego budynku w zamian  

za odzyskane materiały. W budżecie zostały zaplanowane środki na wykonanie zadania 

„Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę w Mszadli Nowej”. 

Radni nie mieli uwag. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego projektu uchwały nr 11 Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 265/XXXX/14 w sprawie uchylenia uchwały. 

 

Ad. 15.–17. 

Wójt Gminy poinformował o sukcesywnie przeprowadzanych zebraniach wiejskich 

sprawozdawczych, na których mieszkańcy zostają szczegółowo zapoznawani z tym, co udało 

się zrobić w tej kadencji, co planuje się wykonać w 2014 roku i jak przedstawia się sytuacja  

w oświacie. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie 

liczebności w klasach do 25 uczniów oraz Wyroku Sądu Najwyższego w Warszawie  

o możliwości tworzenia punktów zbiorczych dowozu młodzieży trzeba będzie przemyśleć 

zmianę obwodów placówek oświatowych i dowozu uczniów, których nie powinniśmy 

dowozić bezpłatnie. Zasugerował, aby najpierw radni przedyskutowali te tematy podczas 

posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy. Oznajmił, że dopiero po przeprowadzeniu 

przetargów (na początku marca 2014 r.) na zadania inwestycyjne Gmina będzie wiedziała, 

czy uzyska oszczędności wynikające z różnicy pomiędzy planowaną wartością zadań a kwotą 

uzyskaną w wyniku przeprowadzonych przetargów. Oświetlenie uliczne będzie jeszcze 

prowadzone w II etapach w roku 2014 i 2015. Ponieważ w Okrężnicy w roku bieżącym będą 

robione dwa odcinki dróg, to wykonanie oświetlenia ulicznego zostanie przełożone na rok 

następny z tego powodu, że Gmina nie mieści się w kwocie 60 tys. zł – bezprzetargowo. 

Przeszedł złożony wniosek o dofinansowanie świetlicy w Załazach. Po otrzymaniu informacji 
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na piśmie zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu. Ponadto Wójt prosił o przekazanie 

mieszkańcom, by nie wydzwaniali w sprawie odśnieżania dróg. Gmina doskonale orientuje 

się w tym temacie, wie, które drogi i kiedy odśnieżać, i nie będzie przemieszczać sprzętu  

z jednego końca terenu do drugiego. Niektórzy mieszkańcy nie dość, że kłamią, to jeszcze 

zachowują się niekulturalnie, wręcz wulgarnie, w stosunku do osoby, która przyjmuje 

zgłoszenie. Mieszkańcy w tej sprawie muszą wykazać się cierpliwością i zrozumieniem, gdyż 

nerwami problemu odśnieżania się nie rozwiąże. Nadmienił, że samochód strażacki podczas 

odśnieżania utknął i musiał pozostać tam na noc. W miejscowości Lucimia odbędzie się 

dodatkowe zebranie wiejskie. Wspólnota wiejska przekazała Gminie na 10 lat w użytkowanie 

działkę, na której stoi budynek po byłej szkole. Gmina złoży pozew do sądu o eksmisję osób 

bezprawnie tam przebywających pomimo upływu terminu umowy.  

 

Radny Marek Stępień prosił, by nie brać pod uwagę anonimów od osób dzwoniących. 

Wójt Gminy odpowiadając, przekazał, że mimo iż osoba nie chce się przedstawić, 

musi jej wysłuchać. Obecnie nawet instytucje kontrolujące działają na podstawie anonimów  

i wszczynają postępowanie wyjaśniające. 

Sołtys Tomasz Nędziak, by zapobiec nawiewaniu z pól i tworzeniu zasp, zasugerował 

rozwiązanie mniej kosztowne w postaci rozpięcia siatek przy drogach, np. na drodze 

powiatowej Babin–Siekierka. Wystarczy skalkulować obecne koszty odśnieżania z kosztami 

rozwiązań zapobiegawczych.  

Wójt Gminy przekazał, że w tej chwili dziennie Starostwo Powiatowe przeznacza  

20 tys. zł na odśnieżanie. Drogi są oblodzone i przy temperaturze -14°C sypanie piasku z solą 

nic nie daje. Poprosił członka Zarządu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu o przybycie  

na sesję i prosił o kierowanie bezpośrednio uwag związanych z realizacją zadań przez powiat 

do Pana Mirosława Madejskiego. 

Na sesję przybył Mirosław Madejski, członek Zarządu Starostwa Powiatowego  

w Zwoleniu, który po wysłuchaniu uwag i pytań pod adresem powiatu powiedział,  

że postawienie siatek ochronnych to rozsądne rozwiązanie, obecnie jednak niepraktykowane. 

Na przykład w Puławach postawiono płotki z jednej strony wzorem lat ubiegłych, a w tym 

roku zawiało z drugiej. Pomysł generuje wydatki, które też mogą nie przynieść zamierzonego 

celu i oszczędności. W chwili obecnej na drogach powiatowych pracuje 14 dużych sprzętów, 
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gdzie koszt ich pracy wynosi 20 tys. zł dziennie. W całym powiecie jest wiele zasypanych 

odcinków dróg, np. Przyłęk‒Łagów, na których zaspy mają trzy metry wysokości i tylko 

odpowiedni sprzęt sobie z tym radzi. Wymieniona droga i pozostałe są już przejezdne. 

Dariusz Dusiński zapytał Kierownika GOPS w Przyłęku o aktualne zmiany dotyczące 

płatności zasiłku pielęgnacyjnego od 1 lipca 2013 r., kiedy to pozbawiono rolników  

możliwości korzystania z tej formy opieki nad starszymi (obecnie przepis uznany jako 

niekonstytucyjny). Pozbawieni praw odwołują się i wygrywają sprawy. Ponadto zwrócił 

uwagę na fakt, że spadkobiercy osób, które przekazały grunty na Skarb Państwa w zamian  

za emeryturę, mogą ubiegać się (na wniosek) o zwrot tych gruntów dopiero po śmierci osoby 

przekazującej oraz małżonka. 

Wójt Gminy odczytał zebranym podstawę prawną, na mocy której można ubiegać się 

o zwrot nieruchomości w przedstawionym wyżej przypadku, tj. art. 118 ust. 1‒4 ustawy  

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403). 

Maria Madejska odpowiadając, poinformowała, że na dzień obecny nie zmieniły się 

przepisy w tej sprawie. Jeśli wejdą nowe, rolnicy zostaną powiadomieni. 

Tomasz Nędziak powiedział o możliwości korzystania z ulgi w podatku rolnym  

w wysokości 20 proc. przy wykonaniu oczyszczalni ekologicznej lub postawieniu budynków 

inwentarskich: chlewni, obory w ramach środków własnych przez okres do 15 lat. 

Wójt Gminy podał informacyjnie, iż na stronie internetowej, którą należy śledzić, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił zamknięcie naboru 

na budowę oczyszczalni przydomowych dla osób prywatnych. Natomiast nabór jest otwarty 

dla jednostek samorządu terytorialnego, nadleśnictwa i inne. Odpowiadając pani Teresie 

Taladze, przekazał, że termin opłat za odpady komunalne inkasem nie ulega zmianie, nie ma 

też możliwości nabycia za odpłatnością monografii „Przyłęk ‒ nasza ziemia”, gdyż nakład był 

wydany w ramach LGD Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój ze środków UE. Można ją 

wypożyczyć w bibliotekach, ponieważ na stanie jest po 10 egzemplarzy. 

Dariusz Dusiński nadmienił o możliwości korzystania przez rolników z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020. Prace związane ze wsparciem rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich – EFRROW, m.in. pomoc dla małych gospodarstw, pomoc dla młodych 

rolników itp., dobiegają końca. Prosił o śledzenie na bieżąco w internecie tych niezbędnych 
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informacji celem skorzystania ze wsparcia unijnego, które dają rolnikowi możliwości rozwoju 

gospodarstwa poprzez wsparcie środkami unijnymi. Wiedzą na ten temat będą dysponować 

Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 

Wójt odpowiadając sołtysowi na pytanie związane z pokrywaniem kosztów 

oświetlenia kościoła jako zabytku w Łagowie, przekazał, że będzie ten temat omawiany  

na komisjach. Jeśli chodzi o odbieranie przesyłek z sądu, Gmina nie otrzymała żadnych 

informacji. Prawdopodobnie wygrała firma, która zatrudni kuriera doręczającego awizo  

i będzie tam informacja, gdzie się zgłosić, aby odebrać przesyłkę. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XXXX sesji 

VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 12.30. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 


