
Protokół nr 40/09 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku 

w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Nieobecny usprawiedliwiony: Janusz Stawski. 

Obrady rozpoczęto o godz. 10º°, a zakończono o godz. 13°°. 

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

Witczak – Skarbnik Gminy. 

Zaproszeni goście: I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Zwoleniu – nadkom. Paweł 

Kamola, radna Rady Powiatu Zwoleńskiego – Barbara Dąbrowska, kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Przyłęku – Maria Madejska. 

 

Otwarcia XXXX 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. Przedstawił zmiany porządku obrad polegające na 

wprowadzeniu projektów uchwał nr 3–8 oraz dodatkowego punktu   w brzmieniu: Zatwierdzenie 

protokołów z poprzednich, tj. XXXVIII i XXXIX, sesji. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania radni jednogłośnie zatwierdzili następujący porządek obrad ze zmianami: 

1. Otwarcie sesji; 

2. Zatwierdzenie porządku obrad; 

3. Wystąpienie zaproszonych gości; 

4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich, tj. XXXVIII i XXXIX, sesji; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Przyłęku – projekt nr 1; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2009 – projekt nr 2; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian uchwały nr 273/XXXV/09 Rady 

Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy do 



realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

– projekt nr 3; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych – projekt nr 4; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania planu finansowego 

za I półrocze 2009 roku – projekt nr 5; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu Gminy  

za I półrocze 2009 roku – projekt nr 6; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zadania dofinansowania przydomowych 

oczyszczalni ścieków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

– projekt nr 7; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyłęk – projekt nr 8; 

13.  Podjęcie uchwały budżetowej; 

14. Interpelacje, wnioski i zapytania; 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania; 

 

Ad. 3. 

Prowadzący obrady udzielił głosu Barbarze Dąbrowskiej, która rozliczając się ze 

zgłoszonych jej wniosków, stwierdziła, że drogowskazy z nazwą miejscowości Babin oraz 

Mszadla Nowa zostały zgłoszone i wkrótce powinny być postawione. Poinformowała           

o ukończonym remoncie odcinków dróg powiatowych Szczęście–Grabów i Załazy. 

Potwierdziła rozpoczęcie przebudowy (w roku bieżącym) odcinka drog Zwoleń–Lipiny         

i przekazała, że wkrótce zaczną się prace związane z położeniem asfaltu na odcinku drogi 

Przyłęk–Lipiny łącznie z jej poszerzeniem i dokończeniem chodnika. Ponadto Starostwo 

Powiatu zrealizuje budowę odcinka drogi Chotcza–Borowiec–Lucimia oraz odcinek drogi 

(600 mb.) Przyłęk–Łagów za 110 tys. zł, nie będzie zaś wykonany odcinek drogi  

w Pająkowie (nie został ujęty w planie z powodu braku środków). Oznajmiła, że może 

będzie zaplanowany do remontu w następnym roku – Starostwo Powiatowe nie rezygnuje     

z jego remontu, tylko przesuwa go w czasie. Potem prosiła o zgłoszenie uwag i wniosków,  

z którymi postara się zapoznać Radę Powiatu. Jadwiga Skoczylas zainterweniowała  

w sprawie koszenia poboczy, sugerując wykaszanie nie tylko poboczy przy drodze, ale także 

rowów, aby nie dopuszczać do rozsiewania się chwastów. Andrzej Włudarczyk stwierdził, 

że wycinki krzaków należy dokonywać co najmniej 1 m od pasa drogowego w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa drogowego.  



Głos zabrał nadkom. Paweł Kamola, który podziękował za zaproszenie na sesję. 

Poinformował, że po przejściu do Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu zauważył, iż 

policji największe problemy stwarza przestarzały zużyty transport. W roku 2008 zakupiono 

trzy nowe samochody (jeden otrzymał Posterunek Policji w Przyłęku), które udało się nabyć 

dzięki dofinansowaniu gmin i miasta Zwolenia. Złożył za to podziękowania mieszkańcom 

Gminy Przyłęk na ręce Wójta i Rady Gminy. Ponadto poinformował o zmianie 

umundurowania policji, które będzie wprowadzane stopniowo. Zwrócił się do Wójta  

o dofinansowanie także w roku bieżącym zakupu nowego samochodu (w wysokości 8 tys. 

zł), współfinansowanego przez gminy. Prosił, aby powiadomić policję o planowanych 

zebraniach sołeckich, na których będzie można omówić problemy związane z zagrożeniem 

bezpieczeństwa, spowodowane przez samych mieszkańców. Wspomniał o kolizji na drodze 

krajowej, w której bezpośrednimi uczestnikami byli pracownicy CBA z Lublina                     

i mieszkanka Opola Lubelskiego. Wracając z wypadku policjanci zatrzymali nietrzeźwego 

rowerzystę z Zamościa Starego. Kończąc swoją wypowiedź, ponownie podziękował za 

dotychczasową współpracę i przekazane środki Komendzie Powiatowej Policji w Zwoleniu. 

Andrzej Włudarczyk  pytał o przepisy umożliwiające wykonanie progów zwalniających. 

Nadkom. Paweł Kamola stwierdził, że do tej pory były one instalowane tylko na drogach 

osiedlowych, a nie powiatowych czy gminnych. Andrzej Sulima prosił przedstawiciela 

policji, aby uczulił dzielnicowych na wałęsające się psy. 

Prowadzący obrady podziękował za zabranie głosu i złożył życzenia imieninowe 

nadkom. Pawłowi Kamoli, życząc dalszej dobrej współpracy z samorządem Gminy i jak 

najmniej problemów z transportem, żeby nasza Gmina nie musiała za często przekazywać 

dotacji. 

 

Ad. 4. 

Bez uwag i zastrzeżeń zatwierdzono jednogłośnie protokoły z XXXVIII i XXXIX 

sesji. 

 

Ad. 5.  

Wójt Gminy oznajmił, że z uwagi na odrębne prowadzenia księgowości Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku przedłożony został projekt uchwały nr 1 celem 

zatwierdzenia Statutu wymienionej jednostki organizacyjnej. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie podjęła uchwałę  



Nr 294/XXXX/09 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Przyłęku. 

 

Ad. 6. 

Skarbnik Gminy omówiła zmiany do uchwały nr 276/XXXIII/09 z dnia 31 marca 

2009 roku polegające na zwiększeniu planu wydatków o 3 tys. zł na kolonie, wycieczki, 

obozy dla dzieci z rodzin patologicznych, a pomniejszeniu planu wydatków o 3 tys. zł na 

pomoc rzeczową dla rodzin patologicznych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie 

podjęła uchwałę  

Nr 295/XXXX/09 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 uchwalonego 

Uchwałą nr 276/XXXIII/09 z dnia 31 marca 2009 roku. 

 

Ad. 7. 

Maria Madejska omówiła wprowadzenie zmian w § 2 uchwały nr 273/XXXV/09  

z dnia 23 lutego 2009 roku, w którym to dokonano zmiany wysokości kwot niektórych 

paragrafów dochodów i wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

– projekt uchwały nr 3. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku 

jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr 296/XXXX/09 w sprawie zmian uchwały nr 273/XXXV/09 w sprawie przystąpienia 

Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

 

Ad. 8. 

Wójt Gminy przedłożył projekt uchwały nr 4 upoważniający do wyburzenia  

i rozkruszenia wiat magazynowych o złym stanie technicznym nienadających się do 

remontu, umieszczonych na działkach gruntu oznaczonych w rejestrze gruntów obręb 

Lipiny za numerami 158/12 i 160/9 i zdjęcie ich z ewidencji. Prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego Rada Gminy w Przyłęku podjęła 

jednogłośnie uchwałę nr 297/XXXX/09 w sprawie likwidacji środków trwałych. 

 

 

 



Ad. 9.–10. 

Skarbnik Gminy powiedziała o konieczności podjęcia projektów uchwał 5.–.6  

w sprawie zakresu i formy przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy i planów 

finansowych jednostek za I półrocze bieżącego roku. Po wysłuchaniu złożonych wyjaśnień 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 298/XXXX/09 w sprawie zakresu i formy 

informacji z wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2009 roku oraz  

nr 299/XXXX/09 w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu Gminy za  

I półrocze 2009 roku. 

 

Ad. 11. 

Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały nr 7 dotyczący 

dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanych od dnia 1 stycznia  

2009 roku. Zaproponował, aby radni ustalili wysokość dofinansowania z Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 7 tys. zł zgodnie                  

z zatwierdzonym budżetem Gminy na 2009 rok. W toku dyskusji Marek Szymański 

wnioskował o to, aby przy dofinansowaniu brać pod uwagę posesje leżące tam, gdzie nie 

jest planowana kanalizacja. Zenon Kuliński podzielił pogląd przedmówcy. Padła propozycja 

wstrzymania uchwalenia tego projektu do chwili uzgodnienia „Planu gospodarki odpadami”. 

Jeden z radnych zapytał  

o liczbę chętnych do wzięcia dofinansowania. Zdaniem Wójta można do przedłożonego 

„Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Przyłęk ze środków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” dopisać: „w terenie rozproszonym”. Stwierdził, 

że aby zapewnić wszystkim chętnym dofinansowanie, należy wziąć kredyt po uchwaleniu 

„Planu gospodarki ściekami”. W obecnym stanie prawnym możemy dofinansować tylko  

z GFOŚiGW. Marek Stępień zapytał, jak rozpoznać, czy posesja leży na terenie 

rozproszonym. Wójt odpowiedział, że wynika to z ustaleń zawartych w „Koncepcji 

Programowej Gospodarki Ściekami Sanitarnymi na terenie Gminy Przyłęk”, opracowanej 

we wrześniu 2007 roku oraz ze „Studium Zagospodarowania Gminy Przyłęk”. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie propozycji wysokości 

dofinansowania. 

Wniosek z propozycją dofinansowania złożyli: 

1. Marek Stępień – 1400 zł, 



2. Jadwiga Skoczylas – 1000 zł (wniosek wypracowany na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej odbytym 25 czerwca 2009 roku. 

Za przyjęciem pierwszego wniosku głosowało trzech radnych, dziewięciu głosowało 

przeciw, jedna osoba wstrzymała się, natomiast za drugim wnioskiem głosowało dziesięć 

osób za, jedna osoba wstrzymała się, a trzy osoby głosowały przeciw. W wyniku 

przeprowadzonych głosowań Rada Gminy uchwaliła kwotę dofinansowania w wysokości 

1000 zł do przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez Wójta, tj.           

w tytule i w § 3 ust. 2 „Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Przyłęk ze środków Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” po słowie „na terenie” dopisać 

„rozproszonym”, która została przyjęta jednogłośnie. 

  

Ad. 12. 

Wójt Gminy ustosunkował się do projektu uchwały nr 8 w sprawie Statutu Gminy, 

który dostosowano do przepisów obowiązujących, tj. zmiany zapisu trybu stosunku pracy 

sekretarza Gminy. Nie jest on powoływany przez Radę Gminy, tylko na podstawie umowy  

o pracę przez Wójta Gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458). Ponadto pracownicy 

samorządowi tracą mianowanie z dniem 31 grudnia 2011 roku. Poprzedni Statut traci moc, 

nowy obowiązywać będzie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Radni nie brali udziału w dyskusji. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 295/XXXX/09 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 13. 

Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na 

2009 rok, zawarte w projekcie uchwały budżetowej, w której m.in. przeznaczono dotację     

w wysokości 8 tys. zł na samochód dla Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, 

wprowadzono nowe zadanie na przebudowę drogi gminnej Łaguszów–Mszadla Stara na   

220 500 zł.  

 

 

 



Ad. 14. 

Zbigniew Suchecki zapytał, co z budynkiem po byłej szkole w Ławeczku 

Starym, oraz powiedział, że droga w Wólce Zamojskiej jest nieprzejezdna. Henryk 

Madejski zgłosił pretensje do stanu technicznego tego budynku, przekazując zebranym, 

że podczas przechodzenia obok byłej szkoły wypadła szyba z okna, co stwarza 

zagrożenie dla ludzi. Sołtys Andrzej Włudarczyk prosił o podłączenie ogrzewania w 

świetlicy oraz wysypanie kruszywa z tyłu na parking przy Ośrodku Zdrowia w 

Załazach. Radny Marek Stępień twierdził, że przy realizacji budowy drogi w Babinie 

zaoszczędzono 15 tys. zł i dlatego domagał się wysypania grysem 15-metrowego 

odcinka drogi. Zenon Kuliński prosił  

o zatrudnienie diabetyka chociaż raz w miesiącu, ponieważ w Zwoleniu trzeba czekać 

na wizytę 2,5 miesiąca. 

 

Ad. 15. 

Wójt złożył wyjaśnienia w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie „Plan 

odnowy wsi Rudki”, który staje się dla Gminy zbyt kosztowny. Okazało się bowiem, że 

22-procentowy VAT na to zadanie nie będzie kwalifikowany do dofinansowania  

w postaci dotacji, a Gmina musi również dołożyć własne środki w wysokości 25 proc. 

(łącznie trzeba wyłożyć prawie 50 proc. własnych środków). 

Ponadto zgodnie z przesłanym pismem o uzupełnienie wniosku w ciągu 2 

tygodni należy wykonać kosztorys oraz uregulować stan prawny gruntów, które są 

wspólnotą wsi. Dlatego złożył wniosek o wycofanie zadania „Plan odnowy wsi Rudki”    

z zadań inwestycyjnych, a w to miejsce zaproponował wstawienie remontu dachu           

i obróbki budynku. Może się bowiem okazać, że nie otrzymamy odpowiedniej liczby 

punktów na złożony wniosek, co będzie równoznaczne z brakiem dofinansowania na to 

zadanie. Radny Waldemar Czerniak potwierdził, że lepiej remontować taniej, a dłużej. 

Prowadzący obrady poddał wniosek Wójta pod głosowanie, w wyniku którego 

Rada Gminy przyjęła go (dziewięcioma głosami za, jednym wstrzymującym i czterema 

przeciw). 

Wójt zgłosił wniosek o wykreślenie pożyczki w wysokości 300 tys. zł  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 

warunkuje przydzielenie pożyczki po wcześniejszym przeprowadzeniu przetargu na to 

zadanie inwestycyjne. Czas na ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu jest zbyt krótki, 

co będzie miało wpływ na wywiązanie się z terminu składania wniosku o pożyczkę do 



końca sierpnia bieżącego roku. W 2009 roku zostanie zabezpieczona kwota 50 tys. zł na 

wykonanie projektu, kosztorysu i pozwolenie na budowę, a realizacja wodociągu 

zostanie zaplanowana na 2010 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 

Gminy w Przyłęku jednogłośnie poparła wniosek Wójta. 

Udzielając odpowiedzi sołtysowi z Załaz, Pan Marian Kuś poinformował, że 

ogrzewanie świetlicy będzie możliwe poprzez podłączenie z kotłowni Ośrodka Zdrowia 

w Załazach, termomodernizacja zaś nie będzie możliwa. Jeśli termomodernizacja 

Ośrodka Zdrowia w Przyłęku zostanie wykonana z własnych środków SPZOZ Gminy 

Przyłęk, to Gmina przeznaczy środki na remont schodów.  

Poinformował o: 

- ponoszeniu kosztów abonamentu i wynagrodzenia dla pracownika w związku  

z realizacją  Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. 

Działanie 2.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy pt. Wioska internetowa- kształcenie na odległość 

na terenach wiejskich w miejscowości Łagów. 

- planowanym przetargu (31 lipca 2009 roku) na kotłownię olejową w Łaguszowie  

i termomodernizację budynku w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad 

Wisłą, (rozliczenie musi nastąpić do 31 listopada 2009 roku). 

- odrzuceniu wniosku z RPO (brak połączenia z drogą wojewódzką). Gmina wykona 

asfalt Mszadli Starej od krzyżówki drogi powiatowej do końca istniejącego asfaltu za  

225 tys. zł. 

- o założeniu bramek od 1 sierpnia bieżącego roku na boisku przy Gimnazjum w Wólce 

Zamojskiej, które zdjęto w celu posiania trawy. Ustalono, że klucze od bramki będą 

znajdować się pod opieką i nadzorem pana Zbigniewa Sucheckiego. Najlepiej, aby 

grający nie wkładali butów z korkami ani nie wjeżdżali motorami na boisko. 

- zakazie dokonywania zakupu napoi i ciastek na obrady sesji Rady Gminy i posiedzenia 

Komisji Rady Gminy. 

- konieczności wytypowania 10 rolników do odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”  

i prosił zebranych o zaangażowanie przy organizacji „Dożynek powiatowo-gminnych 

Przyłęk 2009” wyznaczonych na 3 sierpnia 2009 roku. 

- możliwości przeprowadzenia bezpłatnie badań mammograficznych i cytologicznych, 

które odbędą się 8–14 lipca 2009 roku pod Ośrodkiem Zdrowia w Przyłęku. 

Oznajmił, że jest planowane spotkanie z Andrzejem Cieślikiem, który przejawia 

chęć porozumienia w sprawie nieruchomości w Ławeczku Starym. Poinformował, że 



droga w Babinie była realizowana z kredytu, a więc żadnych oszczędności nie było, 

ponieważ wzięto mniejszy kredyt (kwota wynikająca z przeprowadzonego przetargu), 

niż pierwotnie zakładano.  

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

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

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 


