
Protokół nr 50/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 31 marca 2010 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 14 radnych. 

W sesji uczestniczyło 12 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.  

Nieobecni usprawiedliwieni to Janusz Stawski i Marek Szymański. 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.00. 

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

Witczak – Skarbnik Gminy, i Maria Madejska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przyłęku. 

Zaproszeni goście to Zbigniew Rek i Aneta Sahejdak; przedstawiciele Rejonowej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Zwoleń; Mirosław Maksym i Wojciech 

Jaroszek, przedstawiciele Rejonowego Zakładu Energetycznego w Zwoleniu; Arkadiusz 

Jasik, przedstawiciel Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa w Zwoleniu. 

 

Otwarcia L sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech Szmajda, 

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

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi wymagane kworum do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Zaproponował wprowadzenie do projektu porządku 

obrad dodatkowego punktu „Wystąpienie zaproszonych gości”. Następnie przedstawił projekt 

porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą, który poddał pod głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

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

4.  Wystąpienie zaproszonych gości 

5. Sprawozdanie z działalności GOPS w zakresie zaspokajania potrzeb 

mieszkańców Gminy za rok 2009 

6. Uchylenie uchwały nr 301/XXXX/09 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2009 r.  

w sprawie ustalenia zadania obejmującego budowę oczyszczalni ścieków do 



dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej – projekt nr 1 

7. Uchylenie uchwały nr 245/XXXIV/2001 r. Rady Gminy z dnia 31 lipca 2001 r.  

w sprawie wysokości opłat za podłączenie do komunalnych urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę – projekt nr 2 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Zwoleńskiego – projekt nr 3 

9. Podjęcie uchwały budżetowej 

10. Interpelacje, wnioski i zapytania 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

 

Ad. 3. 

Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej, XLIX, sesji. 

Ad. 4. 

Prowadzący obrady poprosił o zabranie głosu przedstawicieli nadleśnictwa w Zwoleniu. 

Powiedzieli oni o przeprowadzonych przeglądach zalesień przy napowietrznych liniach 

energetycznych przez zakład energetyczny, który nie poinformował o zasadach zalesień pod 

liniami, dlatego należałoby dojść do porozumienia w tej sprawie. Przekazali, że w razie 

ubiegania się o zalesianie trzeba zwrócić się do zakładu energetycznego o opinię i zgodę na 

zalesienie danej działki oraz zgłosić się do geodety celem wykonania mapki, aby uniknąć 

problemów związanych z zalesianiem pod liniami średnimi i wysokimi.  

Następnie głos zabrali przedstawiciele Rejonowego Zakładu Energetyki w Zwoleniu, 

którzy omówili zagrożenia stwarzane przez rosnące drzewa (ośnieżone lub oblodzone) pod 

liniami i konieczności zachowania odległości (drzewa upraw leśnych i wysokich należy sadzić 

3,5 m.b. od skrajnego przewodu linii, aby korony drzew znajdowały się nie mniej niż 2,6 m.b. 

od skrajnego przewodu) w celu zachowania ciągłości przesyłu energii. Przy niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych może dojść do porażenia prądem zarówno osób, jak i zwierząt. 

Jeżeli właściciel nie wykonuje zabiegów pielęgnacyjnych i wierzchołki drzew przekraczają 

dopuszczalną odległość od przewodów, powodując zagrożenia dla instytucji i gospodarstw 

domowych, zakład energetyczny w celu wyeliminowania i zapobiegania ww. zagrożeniom jest 

zobowiązany według Polskiej Normy PN-5100 usunąć wierzchołki drzew H-1m.b. poniżej 



przewodów z uwzględnieniem pięcioletniego przyrostu dla danego gatunku drzewa, co w wielu 

przypadkach jest równoznaczne z usunięciem drzewa. Przekazali, że nie ma ustawowych 

zapisów gwarantujących wypłatę rekompensat właścicielom za szkody powstałe w wyniku 

przeprowadzonej wycinki drzew (po przeglądach prowadzonych co 5 lat) celem 

zagwarantowania bezpieczeństwa przesyłu energii. Zaznaczył, że wypłata odszkodowań 

(ustawowe), np. za słupy stojące na działce, ma wpływ na koszty energii i zwiększa je. W 

dyskusji głos zabrał Mirosław Kozieł, który stwierdził, że wycinka drzew winna być 

uregulowana prawnie przed pracami związanymi z wycinką, gdyż po fakcie traktuje się to jako 

nielegalne wycięcie. Pani Natalia Przepiórka, sołtys z Grabowa nad Wisłą, poprosiła o pomoc 

w usunięciu suchych gałęzi z dębu (pomnik przyrody) koło kaplicy. 

Udzielający odpowiedzi z ZEORK-u stwierdził, że zakład nie jest w stanie powiadomić 

wszystkich właścicieli działek o prowadzonej wycince pod liniami energetycznymi. 

Poinformował, że miejsca, gdzie będzie przeprowadzona wycinka, zostaną zaznaczone na 

mapach, a potem przesłane do gmin. W formie ogłoszeń będą wywieszane w sklepach i u 

sołtysów, a także na stronie internetowej www.zeork.zeork.com.pl (wystarczy otworzyć stronę 

PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja sp. z o.o., wejść na 

zakładkę po prawej stronie na dole Dla klienta „Planowane przerwy w dostarczaniu energii 

elektrycznej”. Przekazał, że jeśli podanie wpłynie, to zostanie ono rozpatrzone. Nie 

gwarantował bezpośredniej pomocy z uwagi na ograniczony sprzęt (zmuszeni są korzystać  

z wynajmowanego). Zakład może wskazać osoby, które zajmują się tym profesjonalnie, oraz 

pomóc przez wyłączenie linii. Zaznaczył, że przed pracami należy wystąpić o pozwolenie do 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu. Kończąc 

swoją wypowiedź, rozdał zebranym przygotowane materiały dotyczące „Sadzenia i pielęgnacji 

drzew przy napowietrznych liniach energetycznych”. 

Wojciech Szmajda przekazał głos panu Arkadiuszowi Jasikowi, który poinformował  

o terminie składania spersonalizowanych wniosków o dopłaty obszarowe, ONW i rolno- 

-środowiskowe. Szczegółowo omówił zmiany w płatnościach na rok bieżący. Prosił  

o wypełnianie załączników graficznych (granica użytkowników działek), ponieważ nie naniesie 

zmian przez rolnika przy powstałych wątpliwościach (podczas weryfikacji z ortofotomatami) 

ARiMR w Zwoleniu będzie  wzywała do wyjaśnienia. 

 

 



Ad. 5.  

Pani Maria Madejska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, 

przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2009 rok i przekazała go radnym (w załączeniu do 

protokołu). Radni nie wzięli udziału w dyskusji.  

 

Ad. 6. 

Wójt Gminy poinformował, że w związku z art. 1 ust. 15 ustawy z dnia 20 listopada  

2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – oraz niektórych innych ustaw 

(DzU z 2009 r. nr 215 poz. 1664) skreślającym z dniem 01.01.2010 r. art. 406 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: DzU z 2008 r. nr 25 poz. 150) 

Gmina nie może dofinansować budowy oczyszczalni przydomowych i dlatego został 

przedłożony projekt uchwały nr 1 w sprawie uchylenia uchwały, która ustalała zadanie 

obejmujące budowę oczyszczalni ścieków do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto zaznaczył, że z dniem 01.01.2010 r. został 

już zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po złożonych 

wyjaśnieniach prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 346/L/10  

w sprawie uchylenia uchwały nr 301/XXXX/09 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2009 r.  

w sprawie ustalenia zadania obejmującego budowę oczyszczalni ścieków do dofinansowania ze 

środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Ad. 7. 

Wyjaśnienia do projektu uchwały nr 2 złożył Wójt. Przekazał, że podjętą uchwałę  

w dniu 31 lipca 2001 r. należy uchylić w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: 

DzU z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.), na mocy którego realizację budowy przyłączy do 

sieci wodociągowej zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się przyłączenie 

nieruchomości do sieci (DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.). W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 347/L/10 w sprawie 

uchylenie uchwały nr 245/XXXIV/2001 r. Rady Gminy z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie 

wysokości opłat za podłączenie do komunalnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 



Ad. 8. 

Wójt Gminy poinformował, że przedłożony projekt uchwały nr 3 dotyczy udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4524 W Pająków – Ławeczko” (budowa chodnika). Dodał, 

że dzięki tej pomocy złożony wniosek o pozyskanie środków na to zadanie uzyskał dodatkowe 

punkty i Starostwo Powiatowe otrzymało środki na to zadanie. Radni nie mieli zastrzeżeń do 

projektu. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę 

nr 348/L/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego. 

Ad. 9. 

Mirosława Witczak przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały budżetowej  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010, w której m.in. wprowadzono nowe 

zadania, takie jak: ocieplenie budynku kotłowni w PSP w Grabowie nad Wisłą (50 tys. zł) 

oraz przebudowa drogi gminnej w Zamościu Starym (120 tys. zł); zwiększono środki na:  

zakup kruszywa stalowniczego z przeznaczeniem na remont dróg (350 tys. zł), dokumentację 

związaną z budową sieci wodociągowej w Andrzejowie (30 tys. zł), budowę parkingu przy 

Urzędzie Gminy w Przyłęku (50 tys. zł),  na dotację na termomodernizację Ośrodka Zdrowia  

w Przyłęku i wykonanie schodów (50 tys. zł) oraz 15 tys. zł na parking przy Ośrodku Zdrowia   

w Załazach; wprowadzono środki na świadczenia rodzinne, dożywianie, zasiłki stałe na 

podstawie decyzji Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego; zabezpieczono środki na 

zakup klimatyzatora do UG; wprowadzono dotację na realizację Programu Rozwoju 

Wspierania Obszarów Wiejskich (25 tys. zł) oraz inne zmiany. 

 

Ad. 10. 

Jadwiga Skoczylas domagała się postawienia dwóch znaków zakazu wjazdu 

samochodów powyżej 5 ton w Mierziączce. Mariusz Rusinowski poprosił o interwencję  

w sprawie zawalonego budynku w Andrzejowie, który stwarza zagrożenie dla bawiących się 

tam dzieci, u właściciela tego obiektu pana Jana Lachtary z Łagowa. Andrzej Włudarczyk 

zasygnalizował, iż warunki atmosferyczne niekorzystnie wpływają na łączony asfalt. Zenon 

Kuliński podziękował Wójtowi za udostępnienie pojazdu do Kałkowa. 

 

 



Ad. 11. 

Wójt uzupełnił informacje na temat zakupu żużla stalowniczego (6 tys. ton, tj. 

około 200 samochodów), który zostanie rozdysponowany zgodnie z wykazem wniosków 

dotyczących remontów dróg przez mieszkańców Gminy, zgłaszanych na odbytych już 

zebraniach wiejskich. Stwierdził, że po zimie bardzo popękała droga w Zamościu Starym  

(i nie tylko tam) i dlatego zostanie położony nowy dywanik asfaltowy. Dziś Państwo 

zatwierdzili kwotę120 tys. zł na ten cel Gmina dokona przeglądu dróg, które były 

remontowane w roku ubiegłym (mają roczną gwarancję). Przekazał, że Gmina przejmuje 

nieodpłatnie pomieszczenia posterunku policji oraz lokal mieszkalny. Część powierzchni 

użytkowej tych pomieszczeń zostanie przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przyłęku, a część zostanie nieodpłatnie użyczona na potrzeby posterunku 

policji w Przyłęku (będziemy ponosić bieżące koszty utrzymania). Przejęcie lokalu 

mieszkalnego spowoduje, iż najemca będzie opłacał czynsz do Urzędu Gminy. Ponadto 

poinformował, że: 

- oświetlenie uliczne będzie włączone od godz. 19.45 do 22.00  

- dzięki staraniom komendanta Krzysztofa Płachty otrzymamy, zamiast 100 tys. zł, 150 

tys. zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; szczegółowy wniosek  

o dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie zakupu nowego samochodu strażackiego musi być złożony do 15 czerwca 

2010 r. 

- wytyczenie dróg nastąpi w ciągu miesiąca od zawarcia umowy w Łagowie i Mierziączce 

na kwotę 6,5 tys. zł 

- nie odbył się przetarg na sprzedaż budynku po byłej szkole w Ławeczku Starym, gdyż nie 

wpłynęła żadna oferta; w drugim przetargu nastąpi obniżenie ceny wywoławczej o 20 

proc. 

Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy przekazali zebranym i ich rodzinom 

życzenia świąteczne. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady L sesji V kadencji Rady Gminy w Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


