
Protokół nr 42/09 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2009 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Nieobecny usprawiedliwiony: Waldemar Czerniak. 

Obrady rozpoczęto o godz. 13º°, a zakończono o godz. 15°°. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli Marian Kuś – Wójt Gminy oraz Mirosława 

Witczak – Skarbnik Gminy. 

Zaproszeni goście: podinsp. Paweł Kamola, zastępca Komendanta Powiatowej Policji  

w Zwoleniu, st. kpt. mgr inż. Grzegorz Kowalski, Naczelnik Wydziału Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu. 

 

Otwarcia XXXXII sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech Szmajda, 

przewodniczący Rady Gminy, który na wstępie powitał przybyłych na sesję i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania 

prawomocnych uchwał, a następnie zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na 

skreśleniu punktu 5. W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie zatwierdzili 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej, tj. XXXXI, sesji 

4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie 

5. Podjęcie uchwały budżetowej 

6. Interpelacje, wnioski i zapytania 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

8. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej,  

tj. XXXXI, sesji. 

 

 



Ad. 4. 

Podinsp. Paweł Kamola, zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Zwoleniu 

zasygnalizował, że Gmina Przyłęk jest jedną z najbardziej bezpiecznych i spokojnych gmin. 

Nie ma zagrożeń o charakterze przestępstw, tj. kradzieży, rozbojów oraz pobić, choć 

pojawiają się przykre zdarzenia drogowe, np. wypadek na dożynkach. Stwierdził, że aby 

zapobiec przestępstwom, mieszkańcy muszą uważać na osoby nieznajome (zwłaszcza innej 

narodowości) poruszające się wokół instytucji, które swoim zachowaniem i wyglądem 

zwracają uwagę. Poinformował, że w ramach współpracy Komendzie Powiatowej Policji  

w Zwoleniu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii 

przy Urzędzie Gminy w Przyłęku przyznała 500 zł na zakup materiałów profilaktycznych 

(odblaski dla dzieci w celu poprawienia widoczności, ulotki dotyczące nadużywania alkoholu 

przeznaczone dla sprzedawców). W Gminie zagrożeniem bezpieczeństwa są niewypały lub 

niewybuchy.  

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci będą brać udział w spotkaniach 

z pierwszoklasistami w celu omówienia zachowań zapobiegających staniu się ofiarą 

przestępstwa. Radni zwrócili uwagę na fakt kierowania przez policjantów – przy kolizjach  

i wypadkach na drodze krajowej 12 – objazdów przez drogi gminne niedostosowane do ruchu 

pojazdów o wielkich tonażach i niszczone głównie przez tiry, np. przez Pająków (droga 

zniszczona remontowana 44 lata temu) czy Grabów nad Wisłą. Zdaniem radnych objazdy 

należałoby kierować na Janowiec lub Załazy. Prowadzący obrady podziękował przedmówcy, 

a następnie udzielił głosu przedstawicielowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej            

w Zwoleniu. 

St. kpt. mgr inż. Grzegorz Kowalski, Naczelnik Wydziału Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, przedłożył Radzie Gminy do wglądu pisemną 

„Informację dotyczącą ochrony przeciwpożarowej w Gminie Przyłęk” z sierpnia 2009 roku, 

opracowaną przez asp. szt. Ryszarda Ociesę, a zatwierdzoną przez st. bryg. mgr. inż. 

Krzysztofa Płachtę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Uzupełniając 

przedstawione dane, stwierdził, że w Gminie Przyłęk występuje zagrożenie powodziowe 

poprzez cykliczne zalewanie przez Wisłę oraz zagrożenie związane z wypadkami i kolizjami 

na drodze krajowej 12. Podziękował za dobrą współpracę z jednostkami OSP, dzięki której  

z roku na rok wzrasta ich wyszkolenie, jest coraz lepsze wyposażenie i osprzętowienie. 

Można było zauważyć to przy zabezpieczeniu dożynek powiatowo-gminnych 

organizowanych w sierpniu bieżącego roku. Podczas dyskusji Wójt Gminy przypomniał  

o terminie, w którym to miał być przekazany, a nie jest użyczony ciężki samochód bojowy na 

własność (po 12 latach użytkowania, tj. już po roku użytkowania przez OSP w Łagowie). 



 

Ad. 5. 

Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany zawarte w projekcie uchwały 

budżetowej, w której zmniejszono dochody budżetu Gminy o 64 tys. zł. Ustalono kwotę 

dochodów budżetu Gminy w wysokości 16 533 657,01 zł. Zmniejszono wydatki budżetu 

Gminy o 64 tys. zł i ustalono kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 17 151 733,23 zł. 

Zwiększono wydatki inwestycyjne o 32 100 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych   

w wysokości 2 474 100 zł. W załączniku zadań inwestycyjnych zrezygnowano z przebudowy 

drogi gminnej przez Wysocin Górny, a zaplanowano wydatki na zakup kruszywa na drogę    

w Wysocinie. W związku z odbytym przetargiem na drogi: Łagów (Karczunki), Mszadla 

Stara, Mszadla Dolna, Przyłęk (szkolny gościniec) dokonano korekt zabezpieczających 

przeprowadzenie przebudowy wymienionych dróg do wysokości cen przetargowych. 

Pomniejszono wydatki o 30 tys. zł  na zakup aparatów powietrznych dla OSP Grabów nad 

Wisłą, Łagów i Mszadla Nowa w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę 

budżetową Nr 304/XXXXII/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy  

w 2009 roku. 

 

Ad. 6. 

Zenon Marsula prosił o utwardzenie kruszywem drogi koło przystanku w Pająkowie, 

Zbigniew Suchecki zgłaszał do remontu odcinek 800 m drogi w Wólce Zamojskiej. 

 

Ad. 7. 

Wójt Gminy ustosunkował się do inwestycji realizowanych w roku bieżącym. 

Oznajmił, że w I półroczu 2009 roku bardzo mało inwestycji zostało wykonanych, ponieważ 

dopiero w lipcu przydzielono środki. Wykonana została droga o długości 1700 m.b. Borowiec 

– Lucimia – Chotcza, na której położono asfalt i wykonano pobocza. Trwają roboty na drodze 

w Okrężnicy o szerokości planowanej 4 m na 3,5 m, dzięki czemu remontowany odcinek 

drogi zostanie wydłużony aż do lasu łącznie z rozjazdem umożliwiającym nawrót pojazdów. 

Będą wykonane jeszcze pobocza drogi. Nadmienił o monitach niezadowolonych 

mieszkańców Okrężnicy z wykonywanej 3,5-metrowej szerokości nawierzchni drogi, którzy 

twierdzą, że jest to ścieżka rowerowa. Prosił panią sołtys z Okrężnicy, aby zwróciła uwagę 

osobie, która przyorała talerzówką drogę o szerokości z 9 m do 4 m. Poinformował, że 

wykonano odcinek drogi w Załazach, Mszadli Nowej i Łagów – Załazy. Ponadto odbyły się 



już przetargi na przebudowę następnych czterech odcinków dróg: Karczunki Łagowskie na 

kwotę 320 tys. zł (planowane wykonanie na wrzesień 2009 rok), które zostaną połączone  

z drogą krajową 12 odcinkiem 15-metrowym dopiero po uzyskaniu zgody Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Komendanta Wojewódzkiej Policji (oznakowanie też musi zostać zmienione); 

Przyłęk (szkolny gościniec) – 127 676 zł, o szerokości 4 m; Mszadla Dolna – 125 026 zł 

(przejęta od Starostwa Powiatowego w Zwoleniu), całość środki własne; Mszadla Stara 

(remont zalecony przez policję) – 25 tys. zł w ramach niewykorzystanych środków z RPO 

przeznaczonych na drogę Mszadla – Łaguszów. 

Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynku PSP w Grabowie nad 

Wisłą. Wymiana kotłowni węglowej na olejową w PSP w Łaguszowie dobiega końca. We 

wrześniu i w październiku będzie przeprowadzony remont budynku PSP w Łaguszowie 

polegający na ociepleniu; inne zadania to: dach i obróbka budynku w Rudkach, remont dachu 

na strażnicy w Ignacowie oraz budowa budynku na agregat prądotwórczy przy stacji 

uzdatniania wody w Załazach. 

Kruszywo w tym roku zostanie wysypane na odcinku drogi Stefanów – Zamość  

(800 m) oraz przez Wysocin Górny i dojazd. Reszta kruszywa będzie przeznaczona na 

wyrównywanie dołków. Został rozpisany przetarg na kładkę 3-merową na rzece Zwolence, na 

którą Gmina ma zabezpieczone środki w wysokości 200 tys. zł. Jaki będzie koszt 

poprzetargowy tego zadania inwestycyjnego, jeszcze nie wiadomo.  

Zwrócił się z apelem do sołtysów i radnych mieszkających na terenach północnych 

Gminy, aby poinformowali mieszkańców o wstrzymaniu dostarczania wody z wodociągu  

w dniu 01.09.2009 roku od godz. 7.15 do 15.00 ze względu na konieczność czyszczenia 

zbiorników (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu po przeprowadzeniu rutynowych 

badań stwierdziła pogorszenie wyników wody z wodociągu). 

Zaprosił na bezpłatne szkolenie w zakresie Opodatkowania podatkiem VAT 

działalności rolniczej – VAT w rolnictwie 30 osób z terenu Gminy, finansowane ze środków 

Unii Europejskiej pozyskanych przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i rozwój”. Termin 

szkolenia: pierwsza połowa 2010 roku. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do 

10.09.2009 roku za pośrednictwem sekretariatu Wójta Gminy Przyłęk lub pod numerem  

tel. 0608 703 401. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku 

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady XXXXII nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady 

Gminy Przyłęku. Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 



Protokół nr 43/09 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej w dniu 28 września 2009 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Nieobecny usprawiedliwiony: Waldemar Czerniak. 

Obrady rozpoczęto o godz. 14º°, a zakończono o godz. 16°°. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli Marian Kuś – Wójt Gminy oraz Mirosława 

Witczak – Skarbnik Gminy. 

Otwarcia nadzwyczajnej XXXXIII sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech 

Szmajda, przewodniczący Rady Gminy, który na wstępie powitał przybyłych na sesję i poprosił  

o powstanie zebranych, aby uczcić minutą ciszy śmierć tragicznie zmarłego radnego Waldemara 

Czerniaka. W dalszej części obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi 

wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie przedstawił projekt 

porządku obrad. W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie zatwierdzili 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego – projekt nr 1 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do przeprowadzania kontroli w SPZOZ  

Gminy Przyłęk – projekt nr 2 

6. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do sprzedaży udziałów we 

współwłasności nieruchomości – projekt nr 3 

7. Podjęcie uchwały w sprawie intencji przystąpienia Gminy Przyłęk do Związku 

Międzygminnego – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości – projekt nr 5 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyburzenia i rozkruszenia budynku w Mszadli Nowej  

– projekt nr 6 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości – projekt nr 7 

11. Podjęcie uchwały budżetowej 

12. Interpelacje, wnioski i zapytania 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 



14. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła wnioski i opinie zawarte w protokole 

nr 30/2009 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego z 11 września 2009 roku. Następnie 

kolejno przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej odczytała protokół nr 29/2009  

z 7 września 2009 roku i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała Radę Gminy  

z wnioskami Komisji Rewizyjnej na podstawie protokołu nr 31/2009 z 10 września 2009 roku.  

 

Ad. 4. 

 W związku ze śmiercią radnego Waldemara Czerniaka, która nastąpiła dnia 01.09.2009 

roku, prowadzący obrady odczytał przedłożony projekt uchwały nr 1. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku przyjęła jednogłośnie uchwałę  

Nr 305/XXXXIII/09 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

 

Ad. 5. 

Wójt Gminy poinformował zebranych o konieczności dokonania przez Radę Gminy 

upoważnienia do przeprowadzania kontroli w SPZOZ Gminy Przyłęk jednemu z organów: 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku lub Wójtowi Gminy. Wyjaśnił, że do tej pory 

były przeprowadzane kontrole wydatków w jednostkach podległych powyżej 5 procent 

wykonanych wydatków w każdej podległej jednostce. Jednostka przeprowadzająca kontrolę,  

tj. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Radomiu stwierdziła, że kontrole  

w SPZOZ Gminy Przyłęk należy przeprowadzać stosownie do art. 67 ust. 1–3 ustawy  

o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 1991 r. nr 91, poz. 408 ze zmianami) i rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 18.11.1999 roku w sprawie szczególnych zasad sprawowania nadzoru 

nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i jednostkami transportu 

sanitarnego (DzU z 1999 r. nr 94, poz. 1097). Po przeprowadzeniu głosowania Rada Gminy w 

Przyłęku przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 306/XXXXIII/09 w sprawie upoważnienia Wójta 

do przeprowadzania kontroli w SPZOZ Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 6. 

Nawiązując do projektu uchwały nr 3, Wójt Gminy przekazał, że po podłączeniu sieci 

wodociągowej w miejscowościach: Andrzejów, Rudki, Baryczka, Las Szlachecki, Lucimia do 

ujęcia wody w Lipinach korzystanie z ujęcia wody w Brześcach gm. Janowiec stało się 

bezprzedmiotowe. Nadmienił, że łącznik 800-metrowej nitki wodociągowej pozwoliłby na 



spięcie sieci wodociągowej całego terenu Gminy i wtedy tylko jedna ze stacji wodociągowej w 

Załazach lub Lipinach zaopatrywałaby mieszkańców. Stwierdził, że byłoby to dobre 

rozwiązanie szczególnie w razie awarii jednej z nich. W dyskusji głos zabrał Zbigniew 

Suchecki, który prosił o zabezpieczenie środków na 5 szt. okien do przepompowni w Wólce 

Zamojskiej. Wójt podzielił zdanie radnego, a następnie przedstawił radnym propozycję 

sprzedaży udziałów we współwłasności tej nieruchomości, przedkładając projekt uchwały nr 3. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

307/XXXXIII/09 w sprawie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości. 

 

Ad. 7. 

Wójt Gminy omówił uchwałę w sprawie intencji przystąpienia Gminy do Związku 

Międzygminnego pod nazwą Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4, w wyniku którego 

Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr 307/XXXXIII/09 w sprawie intencji przystąpienia Gminy 

Przyłęk. 

 

Ad. 8. i 10. 

Wnioskodawca przedłożył projekt uchwały nr 5 na zakup w roku bieżącym 

nieruchomości położonej w Baryczce pod drogę gminną nr 450307W Baryczka – Stare 

Ławeczko – Helenów – gr. wojewódzka – Piskorów. W trakcie dyskusji uzgodniono zakup tej 

nieruchomości o powierzchni 0,08 ha za 1000 zł oraz projekt uchwały nr 7 na zakup 

nieruchomości gruntowej zajętej przez strażnicę OSP, położonej w Mszadli Starej  

o powierzchni 861 m2 z działki oznaczonej w rejestrze gruntów za numerem 1258, za kwotę 

1500 zł. Koszty podziału działki i notariusza poniesie Gmina. Po przeprowadzeniu głosowania 

Rada Gminy w Przyłęku przyjęła jednogłośnie uchwały 

Nr 309/XXXXIII/09 w sprawie zakupu nieruchomości, 

Nr 311/XXXXIII/09 w sprawie zakupu nieruchomości. 

 

Ad. 9. 

Budynek po byłej szkole w Mszadli Nowej planowano do zaadaptowania na garaże dla 

jednostki systemu krajowego OSP w Mszadli Nowej. Okazało się jednak, że budynek ten 

należy rozebrać, ponieważ posiada zbyt słabe fundamenty. Na tym miejscu zostaną 

wybudowane garaże dla 2 samochodów strażackich. Wyjaśniając tę kwestię, Wójt przedłożył 

stosowną uchwałę w tej sprawie, tj. projekt nr 6. Głosujący jednogłośnie poparli propozycję 



wnioskodawcy i przyjęli uchwałę Nr 310/XXXXIII/09 w sprawie wyburzenia i rozkruszenia 

budynku w Mszadli Nowej. 

 

Ad. 11.  

Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany zawarte w projekcie uchwały 

budżetowej, w której to m.in. zabezpieczono środki w budżecie Gminy na zakup 

nieruchomości, wyburzenie i rozkruszenie budynku w Mszadli Nowej, wytyczenie drogi  

w Mierziączce – 20 tys. zł; zwiększono środki na remont budynku w PSP w Grabowie nad 

Wisłą – 15 tys. zł oraz na kładkę na rzece Zwolence – 15 tys. zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę 

Nr 312/XXXXIII/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w roku 2009. 

 

Ad. 12. 

Radni nie zgłaszali interpelacji i wniosków. 

 

Ad. 13. 

Wójt Gminy przekazał radnym informacje dotyczące bieżących spraw związanych  

z wykonaniem budżetu Gminy w tym roku. 

- Roczna zwłoka wykonania projektu modernizacji oświetlenia gminy przez zleceniobiorcę  

p. Lisowskiego zmusiła Gminę do zlecenia tego zadania innej firmie, która ma wykonać projekt 

wraz z uzgodnieniami do 31 grudnia 2009 roku. Wykonanie modernizacji oświetlenia nastąpi  

w roku 2010. 

- Zamówiono 8 szt. nowych przystanków do Wysocina, Lipin, Zamościa Starego (przed stacją 

BP ok. 500 m), Mszadli Dolnej, Załaz, Łagowa, Wólki Łagowskiej (2szt.) – koło sklepu i za 

zakrętem do drogi 12 w Polesiu (za krzyżówką do Sulimów). Obecny przystanek z Lipin będzie 

postawiony w Wólce Zamojskiej. Do tej pory nie uzgodniono miejsca posadowienia 

zaplanowanego przystanku w Kulczynie, dlatego będzie on postawiony w Wólce Zamojskiej. 

Obecny przystanek z Wysocina zostanie przeniesiony do Mszadli Starej (za p. Ryszardem 

Kozakiem). Rozebrane zostały przystanki murowane w Mszadli Dolnej i Wólce Łagowskiej 

koło sklepu. 

- We własnym zakresie przy pomocy pracowników publicznych wyremontowano most  

w Ławeczku Starym – koszt zakupu betonu wyniósł 2200 zł. W tym roku pozostał jeszcze do 

przykrycia asfaltem odcinek 100 m.b. drogi (w kierunku Helenowa, tj. 40 m.b. przed mostem  

i 60 m.b. za nim). 



- Odbył się przetarg na budowę kładki na rzece Zwolence – łączny koszt budowy z projektem  

i nadzoru budowlanego to ok. 230 tys. zł. Jest to inwestycja wspólna z gminą Chotcza, ale 

Gmina Przyłęk jest inwestorem. Zabezpieczono środki w budżecie Gminy na to zadanie  

w wysokości 100 tys. zł i na obecnej sesji wprowadziliśmy brakujące 15 tys. zł. Umowa 

zostanie podpisana z firmą z Tarnobrzega we wtorek. 

- 25.09.2009 r. odebrano inwestycję: wymiana kotłowni węglowej na olejową w PSP  

w Łaguszowie. 

- Rozpoczęto remont budynku PSP w Łaguszowie, polegający na ociepleniu ścian budynku  

i częściowej wymianie okien, oraz przebudowę dróg Łagów (Karczunki), Mszadla Dolna  

– Wólka Zamojska, Przyłęk (szkolny gościniec) – 4 m szerokości do końca drogi do  

p. W. Olendra, przez Mszadlę Starą w kierunku szkoły. 

- Zlecono firmie z Lipska remont dachu i obróbkę blacharską budynku po byłej szkole  

w Rudkach, budowę budynku pod agregat prądotwórczy przy ujęciu wodnym w Załazach oraz 

remont dachu w strażnicy OSP w Ignacowie. 

- Podpisane zostały umowy na zakup zestawów ratownictwa drogowego dla OSP w Grabowie 

nad Wisłą i Łagowie na kwotę 48 tys. zł. 

- Zakończono przebudowę dróg: w Okrężnicy (z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych), 

Mszadli Nowej, Załazach, Łagowie (do p. Ozgi). 

- Dokonano zakupu rury stalowej na przepust w Mszadli Starej koło p. Urbanka, przepusty pod 

przystanki. W najbliższym czasie wkopane będą przepusty w Łaguszowie (Hamajdówka). 

- Odbył się przetarg na kruszywo stalownicze 3 tys. ton za ponad 80 tys. zł. Wybrana została 

najtańsza firma. Wysypane zostaną drogi w Wysocinie Górnym i na odcinku Stefanów  

– Zamość Stary tym kruszywem. Powinniśmy przykryć je asfaltem w roku 2010. Pozostałe 

kruszywo zostanie przeznaczone na wyrównanie wybitych drogowych dziur. Przetarg na 

chodnik w Lipinach odbędzie się ponownie, gdyż firma „Znak” zawyżyła ceny i zabrakło  

30 tys. zł. Przetarg na odcinek drogi powiatowej w Lipinach odbył się i asfalt będzie zrobiony. 

- Podpisane zostały: umowa partnerska na przebudowę drogi w Jabłonowie, tzw. Schetynówki 

z gminą Policzna, przy czym Gmina Przyłęk nie poniesie żadnych kosztów, oraz porozumienie 

o współpracy na drogę Łaguszów – Pająków, również Schetynówkę ze Starostwem 

Powiatowym w Zwoleniu, do której Gmina dołoży 20 tys. zł na chodnik. 

- Zakończyła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej 3 sierpnia 2009 roku, a 2 września 

2009 roku rozpoczęła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Jak wynika z protokołów 

jednostek kontrolujących, nie ma większych zastrzeżeń do działalności Urzędu Gminy  

w Przyłęku, co nie oznacza, iż nie będzie zaleceń pokontrolnych. 



- 26.09.2009 r. rolnicy z Gminy Przyłęk byli na targach „Agro Show” w Bednarach koło 

Poznania. W drodze powrotnej zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Gmina otrzyma 

dofinansowanie kosztów wyjazdu za autokar w wysokości 1100 zł. Jest możliwy podobny 

wyjazd na międzynarodowe targi techniki rolniczej w Niemczech ze zwrotem (500 euro) za 

dowóz grupy 40 rolników zgłoszonych do 20 października 2009 roku. Chętni proszeni są  

o wpisywanie się na listę w Urzędzie Gminy. Ponadto na wycieczkę dla radnych Gmina 

zabezpieczy autokar. 

 Następnie zapoznał Radę Gminy z projektem umowy o stworzeniu Partnerstwa dla 

społeczeństwa informacyjnego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach 

Powiatu Zwoleńskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), 8. 

Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki; 

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, która zostanie zawarta 

pomiędzy Powiatem Zwoleńskim, a Gminą Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń           

i Stowarzyszeniem Oświatowym „Sycyna” – jako Administrator. Każda z gmin otrzyma po 30 

komputerów dla najbiedniejszych rodzin. Realizacja tego Programu będzie prowadzona przez 

okres trzech lat. Nie było sprzeciwów ze strony radnych, którzy upoważnili Wójta do zawarcia 

przedstawionej umowy. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady XXXXIII nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady 

Gminy Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 


