
Protokół nr 53/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 30 czerwca 2010 roku 

w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 14 radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.  

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 13.00. 

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

Witczak – Skarbnik Gminy. 

Zaproszeni goście: st. bryg. mgr inż. Krzysztof Płachta – Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zwoleniu, Jerzy Koziński – Starosta Zwoleński, Renata Gajowiak  

– Kierownik Placówka Terenowa KRUS Zwoleń, Paweł Kamola – Zastępca Komendy 

Powiatowej Policji w Zwoleniu, mł. asp. Grzegorz Orłowski – Posterunek Policji w Przyłęku, 

sierżant Krzysztof Gregorczyk – Posterunek Policji w Przyłęku, Edward Łodygowski  

– Komendant Gminny OSP w Kazanowie, Stefan Żak – Prezes OSP w Wólce gm. Kazanów,  

st. bryg. Marek Wesołowski – Komendant Gminny OSP w Policznej, Wojciech Szmajda  

– Komendant Gminny OSP w Przyłęku, Ryszard Chrzanowski – Prezes OSP w Mszadli Nowej 

gm. Przyłęk, Kazimierz Przerwa – druh OSP w Przyłęku. 

 

Otwarcia LIII sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech Szmajda, przewodniczący Rady 

Gminy, który na wstępie powitał zaproszonych gości, a następnie przedstawił zmiany do projektu 

porządku obrad, polegające na wprowadzeniu dodatkowych punktów, tj. „Wnioski 

i opinie Komisji Rady Gminy” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie zmian  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. 

zmienionego uchwałą 354/LI/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku” – projekt nr 3.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła zmiany do 

porządku. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Wręczenie podziękowań osobom biorącym udział w akcji ratowniczej podczas powodzi 

4. Wystąpienie zaproszonych gości 



5. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania 

budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji  

i przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego – projekt nr 1 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego  

z przeznaczeniem na organizację: „Dożynki Powiatowo-Gminne Zwoleń 2010 r.” – projekt nr 2 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą  

nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. zmienionego uchwałą 354/LI/10 z dnia  

22 kwietnia 2010 roku – projekt nr 3 

9. Podjęcie uchwały budżetowej  

10. Wnioski i zapytania 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Ad. 3. 

Wójt Gminy w imieniu własnym i mieszkańców Lucimi oraz Andrzejowa (Borowiec) złożył na 

ręce Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, Komendanta Powiatowego Policji w 

Zwoleniu, Prezesów OSP z terenu powiatu zwoleńskiego, Komendantów Gminnych OSP serdeczne i 

gorące podziękowania dla wszystkich strażaków i funkcjonariuszy policji za udział w powodzi, która 

nawiedziła naszą Gminę i trwała od 18 maja do 12 czerwca 2010 roku. Po pierwszej fali powodziowej, 

która była groźniejsza od tej z 1997 roku, przyszła druga, minimalnie mniejsza od pierwszej. Dzięki 

wyżej wymienionym osobom i ich zaangażowaniu udało się nie dopuścić do przerwania wałów i 

dalszego zalania miejscowości Lucimia  

i Andrzejów – Borowiec. To dzięki nim i dowodzącemu Komendantowi Powiatowemu PSP  

st. bryg. mgr inż. Krzysztofowi Płachcie nie doszło do tragedii, którą przeżywały i przeżywają nadal 

sąsiednie gminy Janowiec i Wilków. Straż ochotnicza i zawodowa ze Zwolenia wykazała się odwagą, 

poświęceniem oraz profesjonalizmem – akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie. Trud i 

zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek 

wszystkich mieszkańców. Nadmienił, że dzięki wspólnemu wysiłkowi, współpracy i wspaniałej 

ludzkiej postawie udało się ograniczyć straty (mogły być poważniejsze). Funkcjonariusze policji 

również włączyli się do prowadzonej akcji, gwarantując bezpieczeństwo ludziom zalanych 

gospodarstw i ratownikom. Gmina otrzymała także wsparcie od Wojewody Jacka Kozłowskiego i 

Wicewojewody Dariusza Piątka poprzez ich osobiste uczestnictwo oraz wsparcie materialne na 



odbudowę infrastruktury drogowej. Podziękował również Staroście Zwoleńskiemu Jerzemu 

Kozińskiemu i płk. Stanisławowi Gralcowi za wszechstronną pomoc podczas powodzi. Złożył również 

podziękowania na ręce sołtysa mieszkańcom Lucimi za czynne włączenie się w akcję powodziową – 

wozili oni swoimi ciągnikami worki z piaskiem na miejsce przesiąków na wale pomiędzy Lucimią a 

Brześcami. Podziękował też kucharkom z Publicznego Gimnazjum w Przyłęku za przygotowywanie 

gorących posiłków dla ratowników i powodzian i Dyrektorowi Jerzemu Kamionce, który na prośbę 

Wójta wynagrodzi tych pracowników. Spotkanie z zaproszonymi gośćmi zostało zorganizowane po to, 

aby podziękować im za dobrze wykonaną pracę. 22 sierpnia br. podczas dożynek gminnych  

w ramach szczególnego podziękowania zostaną zaproszeni do wspólnego biesiadowania, podczas 

którego nie zabraknie jadła i okowity.  

Po zakończeniu wystąpienia Wójt Gminy z pomocą Przewodniczącego Rady Gminy 

wręczał podziękowania zaproszonym gościom. 

 

Ad. 4. 

Głos zabrał Jerzy Koziński, który dokonał wstępnego podsumowania działań mających 

związek powodzią, która nawiedziła nasz kraj. Stwierdził, że Gmina Przyłęk jest jedyną gminą w 

powiecie zwoleńskim, którą dotknęła powódź. Dlatego całość zadań spoczęła na Wójcie Gminy 

Przyłęk i Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu przy olbrzymim wsparciu jednostek OSP ze 

Zwolenia, z Kazanowa, Tczowa, Policznej i Przyłęka. Nadmienił, że część gospodarstw w Lucimi 

jest zalewana przynajmniej raz w roku i wtedy możliwości ewakuacyjne są inne (łatwiejsze). 

Powódź w tym roku zaskoczyła wszystkich. Gdyby nie udało się utrzymać wałów w Brześcach  

i Lucimi, to zostałyby zalane miejscowości: Lucimia, Brześce i Andrzejów. Porównując działania 

w sąsiednich gminach (tragedia w Wilkowie, gdzie zostało zalanych około 90 proc. powierzchni 

gminy, tj. 29 wsi, oraz przerwany wał  

w Janowcu), skierował szczególne wyrazy uznania ze strony Wojewody za koordynację działań 

Wójta Gminy, Zastępcy Wójta Gminy – Mirosława Madejskiego i Komendanta PSP w Zwoleniu. 

Stwierdził, że nie po raz pierwszy można liczyć na członków OSP  

i zawodowych. Duże zagrożenie wiąże się z dużymi zniszczeniami. Zorganizowano pomoc dla 

części Lucimi i sąsiadów po drugiej stronie Wisły,  

w którą włączyły się wszystkie gminy powiatu zwoleńskiego. Następnie podziękował  

i wręczył podziękowania: strażakom zawodowym na ręce Krzysztofa Płachty, policjantom na ręce 

Pawła Kamoli, I Zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej w Zwoleniu, strażakom OSP na 

ręce komendantów i prezesów poszczególnych jednostek powiatu zwoleńskiego. Kończąc swoją 



wypowiedź, przekazał informację o złożonych wnioskach do Wojewody na odbudowę drogi 

ewakuacyjnej i budowę pierścienia obwałowań do Lucimi. 

Prowadzący obrady udzielił głosu Krzysztofowi Płachcie. Podziękował on za 

zaangażowanie, trud i wysiłek, wytrzymałość i poświęcenie ratowników, którzy otrzymali pomoc 

od Wójta Gminy Przyłęk, Starosty oraz sołtysa i mieszkańców z Lucimi. Podziękowania przekazał 

również Mirosławowi Madejskiemu, Zastępcy Wójta, za nieustanny udział w akcji powodziowej, 

ponieważ jako mieszkaniec Lucimi szczególnie przeżywał tę tragedię. Wręczył podziękowania za 

dobrą współpracę jednostce OSP w Przyłęku pod dowództwem Komendanta Gminnego – 

Wojciecha Szmajdy oraz Prezesowi Zarządu Powiatu OSP w Zwoleniu, władzom gminy Przyłęk  

i Staroście Zwoleńskiemu. 

Pan Dariusz Dusiński, mieszkaniec Lucimi, przytoczył cytat rosyjskiego prozaika  

i dramaturga Mikołaja Gogola „Bez pomocy bliźnich sami nie dojdziemy do niczego”. 

Wspomniał, że przynajmniej raz w roku mieszkańcy mieli styczność z powodzią i właściwie już 

się do niej przyzwyczaili. Jednak w tym roku poważnie się przestraszyli. Zwrócił się  

z prośbą o dodatkowy wał (mieszkańcy już wyrażają zgodę na budowę obwałowania). Następnie 

w imieniu Rady Społecznej w Lucimi wręczył podziękowania Wójtowi Gminy  

i Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu za dobrą organizację działań 

ratowniczych. 

Wójt Gminy poinformował, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych Gmina otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Warszawie dotację w wysokości nie więcej niż 580 tys. zł na dofinansowanie w 2010 roku 

zadań polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej 

zniszczonych w wyniku powodzi. 

Następnie Paweł Kamola powiedział o roli policji podczas powodzi. Był pełen uznania dla 

Wójtów Gminy Przyłęk za organizację ewakuacji, zabezpieczenie ludzi i niezbędnego sprzętu do 

akcji powodziowej. 

Pani Renata Gajowiak, przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Zwoleniu, zachęciła 

w czasie przerwy do wzięcia udziału w konkursie „Wiedza z zakresu bezpieczeństwa, higieny 

pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów”. 

Prowadzący obrady ogłosił 30-minutową przerwę. 

 

 

 

 



Ad. 5. 

Pani Ewa Molenda odczytała opinię komisji zgodnie z protokołem z posiedzenia 

połączonych Komisji Budżetowej i Gospodarczo-Oświatowej odbytego 28 czerwca 2010 roku, a 

następnie Jadwiga Skoczylas przedstawiła wnioski i opinie z odbytego posiedzenia komisji  

29 czerwca 2010 roku – protokół nr 40/2010. 

 

Ad. 6.  

Mirosława Witczak szczegółowo omówiła projekt uchwały nr 1. Prowadzący obrady 

poinformował, że projekt ten uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji Rady Gminy.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę  

nr 362/LIII/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu 

Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji  

i przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego. 

 

Ad. 7.  

Ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały nr 2 (uzyskał pozytywną 

opinię komisji Rady Gminy) prowadzący obrady przeprowadził głosowanie, w wyniku którego 

przyjęto jednogłośnie uchwalę nr 363/LIII/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Zwoleńskiego z przeznaczeniem na organizację „Dożynki Powiatowo-Gminne Zwoleń 

2010”. 

 

Ad. 8. 

Skarbnik Gminy omówiła dwie wprowadzone zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

– projekt uchwały nr 3. Nie zgłaszano uwag do tego projektu, w związku z tym, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania, Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 364/LIII/10 w sprawie zmian  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego uchwałą nr 328/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 

roku zmienionego uchwałą 354/LI/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku. 

 

Ad. 9. 

Mirosława Witczak przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały budżetowej  

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010, w której m.in. zwiększono dochody  



o 580 tys. zł (dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie klęsk 

żywiołowych w ramach Promesy) i o 9 tys. zł na wybory prezydenta RP. Zmniejszono zaś 

dochody o 112 555 zł na zakup samochodu strażackiego, ponieważ planowano pozyskać środki  

z Urzędu Marszałkowskiego, który obecnie ich nie ma, i o 18 500 zł (pozostała kwota  

ze 180 tys. zł) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wprowadzono nowe zadanie 

inwestycyjne „Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki przy Urzędzie Gminy  

w Przyłęku” – 20 tys. zł, natomiast zlikwidowano zadanie „Zakup i montaż zbiornika 

bezodpływowego na ścieki przy Urzędzie Gminy w Przyłęku” – 10 tys. zł. Wydatki inwestycyjne 

w dziale 600 –Transport i łączność zmniejszono o 315 845 zł, a zwiększono wydatki bieżące o 30 

tys. zł na opracowanie ewidencji dróg i mostów na terenie Gminy Przyłęk. Wprowadzono trzy 

nowe zadania inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych: Lucimia  

– Brześce – 352 200 zł, Lucimia – 172 610 zł i Lucimia 63 890 zł oraz wydatki w wysokości  

– 9 tys. zł na wypłatę diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach prezydenta RP. 

Zwiększono wydatki w dziale Oświata i wychowanie – 28 tys. zł na realizację programu PPWOW 

(półkolonie). W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę  

nr 365/LIII/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2010 roku. 

 

Ad. 10.–11. 

Wójt Gminy przedstawił poniesione koszty związane z prowadzeniem akcji powodziowej 

na terenie Gminy. Zalanych było 20 budynków mieszkalnych, 30 rodzin, 15 stodół, 18 obór,  

15 budynków gospodarczych i 14 garaży. Wypłacono zasiłki celowe dla 30 gospodarstw 

domowych na kwotę 161 500 zł. Obecnie szacowane są straty w uprawach. Nadzór budowlany 

dokonał przeglądu budynków oraz infrastruktury drogowej i mostowej. Gmina interweniowała  

w sprawie szybkiego zabezpieczenia drewna na moście Andrzejów – Kijanka u wykonawcy. 

Ponadto uszkodzone zostały drogi dojazdowe do Lucimi, w Lucimi i do Andrzejowa (Borowca) 

przez samochody dowożące piach na powódź. Wydatkowano 240 tys. zł na podwójne 

uzupełnienie magazynku przeciwpowodziowego, zakup paliwa, wypłatę ekwiwalentu dla 

ratowników, koszt wyżywienia (suchy prowiant i gorący posiłek), zakup wody pitnej i inne 

wydatki. Ponadto przekazał informacje w sprawie: 

- wykonywania dwóch dróg asfaltowych: Szlachecki Las – Rudki i trzy odcinki w Lucimi 

- odbywających się przetargach na 4 drogi, tj. Ławeczko Stare, Ławeczko Nowe, Kulczyn, Wólka 

Zamojska – Przyłęk 

- podpisania umowy na wytyczenie dróg w Mierziączce i Łagowie – koszt około 9 tys. zł  

w lipcu i sierpniu 



- rozpoczęcia w lipcu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy; prosił o wskazanie 

miejsca noclegu dla 2 pracowników i magazynku na lampy na 2 miesiące 

- remontu dróg gminnych (rozpoczęcie nastąpi w przyszłym tygodniu, obecnie trwają przedmiary) 

- udzielania wszelkich informacji przez panią Barbarę Małek i pana Mirosława Madejskiego 

odnośnie powodzi 

- dożynek gminnych, które odbędą się 22 sierpnia 2010 roku w Publicznym Gimnazjum  

w Przyłęku 

- dożynek powiatowo-gminnych w Zwoleniu, które odbędą się 29 sierpnia br.; zaprosił zebranych 

do uczestnictwa, nadmienił, że Gminie przydzielono 30 indywidualnych zaproszeń 

- ocieplenia budynku Ośrodka Zdrowia w Przyłęku (termomodernizacja) oraz remontu 

polegającego na wykonaniu schodów granitowych antypoślizgowych (koszt 65 tys. zł brutto) 

- wpisania na listę nazw miejscowości, w której potrzebna jest równiarka 

Głos zabrał Tomasz Nędziak, który zwrócił się z prośbą o dokonanie podziału klasy „0” 

(27 dzieci) w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie. W wyniku powstałej dyskusji Wójt 

stwierdził, że nie będzie podziału klasy „0”, ponieważ inne szkoły też będą się tego domagać. 

Jadwiga Skoczylas prosiła o pomoc policję w celu zapobieżenia przejazdom  

30-tonowych samochodów w Mierziączce przez Grabów w kierunku Jasieńca, przy której 

postawiony jest znak zakazu powyżej 8 ton (kierowcy go nie przestrzegają). Paweł Kamola 

zapozna się z tą sprawą.  

Wojciech Szmajda prosił o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2010 r. na 

konserwację przerdzewiałego dachu i rynien w budynku po byłym przedszkolu w Grabowie nad 

Wisłą (koszt 10 tys. zł).  

Renata Gajowiak omówiła rozstrzygnięcie konkursu i wręczyła: I nagrodę Markowi 

Szymańskiemu, II – Markowi Stępniowi, a III – Elżbiecie Madejskiej. Podziękowała władzom 

Gminy za zaproszenie i umożliwienie przeprowadzenia konkursu. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

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

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak    Wojciech Szmajda 

 


