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Protokół nr 23/2017 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 17 lutego 2017 roku 

w sali narad Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100 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. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

3. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

4. Sołtysi – 23 osoby 

(zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Przebieg sesji 

Obrady XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech Szmajda, 

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał przedstawicieli władz 

gminnych oraz radnych i sołtysów. 

 Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że jest kworum 

wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).  

 

Prowadzący obrady oznajmił, że do porządku obrad wprowadził dodatkowy punkt  

„9a. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  

z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Przyłęk 

projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017–2025 i Uchwały 

Budżetowej na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu”,  

a następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są wnioski do porządku obrad.  

 Radni nie zgłosili wniosków. 

Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2. Przyjęcie wniosków w sprawie ewentualnych zmian do porządku obrad  
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3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, tj. XXI i XXII nadzwyczajnej 

4. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk 

na rok 2017 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady 

Gminy Przyłęk na 2017 r. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki 

członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia LGD „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

9a. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  

       z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Przyłęk 

       projektach uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017–2025 

       i Uchwały Budżetowej na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie 

       deficytu 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2017‒2025 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2017 

12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

13. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

14. Zapytania i interpelacje 

15. Wolne wnioski 

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

17. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Pan Wojciech Szmajda stwierdził przyjęcie bez uwag protokołów z poprzednich sesji, tj. XXI 

i XXII. 

 

Ad. 4. 

Przewodniczące stałych komisji Rady Gminy kolejno zapoznały Radę Gminy z wnioskami 

wypracowanymi na posiedzeniach: 1) Komisji Gospodarczo-Oświatowej w dniu 7 lutego 2017 r.  
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na podstawie protokołu nr 25/2017, 2) Komisji Budżetowej w dniu 8 lutego 2017 r. zgodnie  

z protokołem nr 25/2017 i 3) Komisji Rewizyjnej w dniu 10 lutego 2017 r. w oparciu  

o protokół nr 25/2017. 

 

Ad. 5.  

 Pan Marian Kuś, wnosząc pod obrady projekt uchwały nr 1, oznajmił, że na posiedzeniach 

stałych Komisji Rady wypracowano stanowisko, aby podobnie jak w latach poprzednich nie 

wyodrębniać funduszu sołeckiego na rok 2018. Zadania inwestycyjne są wykonywane dla wszystkich 

miejscowości i nie ma potrzeby rozdrabniania budżetu. 

 Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie 

jawne nad projektem uchwały nr 4, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę  

Nr 136/XXIII/17 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 1 osoba wstrzymała się. 

 

Ad. 6.–7. 

 Pan Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do 

przedłożonych projektów uchwał nr 2 i 3. 

Radni nie wnieśli uwag. 

W wyniku kolejno przeprowadzonych głosowań jawnych ww. projektów uchwał Rada Gminy 

przyjęła Uchwałę Nr 137/XXIII/17 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na rok 2017 

oraz Uchwałę Nr 138/XXIII/17 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Przyłęk na rok 

2017. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 
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Ad. 8.  

 Wójt Gminy przekazał, że jesteśmy członkiem Stowarzyszenia LGD „Dziedzictwo i Rozwój” 

w Zwoleniu, w związku z czym musimy opłacać składki członkowskie (na rok 2017 w wysokości  

4 tys. zł). Dodał, że projekt uchwały wnoszony jest pod obrady przed przekazaniem ww. składki. 

Członkostwo daje możliwość pozyskiwania środków finansowych na planowane przedsięwzięcia,  

tj. w roku 2016 złożony został wniosek o dofinansowanie na „Budowę ogólnodostępnego  

i wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w Łaguszowie”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 

563 343,49 zł, zaś koszty kwalifikowane operacji to kwota 458 000,40 zł. 

Radni nie mieli pytań do przedłożonego projektu uchwały nr 4, w związku z czym w wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 139/XXIII/17 w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia LGD „Dziedzictwo  

i Rozwój” w Zwoleniu. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za.  

 

Ad. 9. 

 Pan Marian Kuś przedstawił zebranym propozycję wnioskodawcy zawartą w projekcie 

uchwały nr 5 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. Radni nabyli te informacje na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy. Pokrótce 

przekazał, na czym ta reforma oświaty na terenie Gminy będzie polegała.  

Od 1 września 2019 r. PG w Przyłęku zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę 

podstawową. Kształcenie w I klasie rozpocznie się w roku szkolnym 2019/2020. Granice obwodu 

szkoły od 1 września 2019 r. to: Andrzejów, Krzywda, Kulczyn, Lucimia, Mszadla Dolna, Mszadla 

Nowa, Mszadla Stara, Przyłęk.  

Granice obwodu PG w Przyłęku w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 to: Andrzejów, 

Babin, Baryczka, Krzywda, Kulczyn, Lipiny, Lucimia, Mierziączka, Mszadla Dolna, Mszadla Nowa, 

Mszadla Stara, Okrężnica, Przyłęk, Ruda, Rudki, Stefanów, Szlachecki Las i Wysocin. 

Granice obwodu PG w Wólce Zamojskiej w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 to: 

Łaguszów, Łagów, Ławeczko Nowe, Ławeczko Stare, Grabów nad Wisłą, Helenów, Ignaców, 

Pająków, Wólka Łagowska, Wólka Zamojska, Załazy, Zamość Nowy, Zamość Stary. 
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Obecna Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Długoszewskiej w Babinie z oddziałami 

przedszkolnymi zostanie przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową z klasami I‒VIII. Granice 

obwodu szkoły na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 to: Andrzejów, Babin, Baryczka, Krzywda, 

Lipiny, Lucimia, Mierziączka, Mszadla Nowa, Okrężnica, Ruda, Rudki, Stefanów, Szlachecki Las, 

Wysocin. Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r. to: Babin, Baryczka, Lipiny, 

Mierziączka, Okrężnica, Ruda, Rudki, Stefanów, Szlachecki Las, Wysocin. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą z oddziałami 

przedszkolnymi zostanie przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową z klasami I‒VIII. Granice 

obwodu szkoły na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 to: Grabów nad Wisłą, Zamość Stary oraz teren 

zwoleński. Granice obwodu szkoły od 1 września 2019 r. to: Grabów nad Wisłą, Wólka Zamojska, 

Zamość Nowy, Zamość Stary i rejon zwoleński. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie  

z oddziałami przedszkolnymi zostanie przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową z klasami  

I‒VIII. Granice obwodu szkoły na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 to: Łaguszów, Łagów, 

Ławeczko Nowe, Ławeczko Stare, Helenów, Ignaców, Pająków, Wólka Łagowska, Wólka Zamojska  

i Zamość Nowy. Granice obwodu szkoły od 1 września 2019 r. to: Helenów, Ignaców, Łagów, 

Łaguszów, Ławeczko Nowe, Ławeczko Stare, Pająków, Wólka Łagowska i Załazy. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej z oddziałami przedszkolnymi będzie  

z klasami I‒VI, a klasy VII i VIII w Przyłęku. Granice obwodu szkoły na rok szkolny 2017/2018  

i 2018/2019 to: Kulczyn, Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Przyłęk. Od 2017 r. przystąpimy  

do likwidacji tej szkoły, by już od 1 września 2018 r. utworzyć publiczne przedszkole dla całej Gminy 

czynne w godzinach od 6
oo

 do 18
00

.  

Radny Grzegorz Kuba złożył wniosek formalny: „Pozostawić z dniem 1 września 2019 r.  

w Mszadli Starej klasy I‒IV jako Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku z klasami I‒VIII  

i utworzyć w Mszadli Starej oddziały przedszkolne”. 

W dyskusji udział wzięli Dariusz Dusiński i Beata Malesa. 

Pan Mirosław Madejski oznajmił, że dane statystyczne zostały sporządzone na podstawie 

zameldowania w USC. Odnosząc się do ww. wniosku, oznajmił, że koniecznym stanie się podzielenie 

dzieci uczęszczających obecnie do PSP w Mszadli Starej na podwójne klasy: jedne do Przyłęka, 

drugie do Mszadli Starej, tylko jak te dzieci podzielić i jak liczne będą klasy. Powiedział, że szanuje 

zdanie mieszkańców Mszadli Starej, ale uszanujmy też zdanie tych pozostałych 30 miejscowości. 

Trzeba zachować umiar i zdrowy rozsądek. 
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Pan Wójt Gminy dodał, że projekt uchwały nr 5 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego podlega zaopiniowaniu przez Kuratorium 

Oświaty w Radomiu w ciągu 21 dni. W razie uwag będziemy zmuszeni dokonać korekty i podjąć 

ostateczną uchwałę do 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził przyjęcie wniosku formalnego, zgłoszonego przez 

radnego Grzegorza Kubę i przedłożonego wniosku przez Wójta, który uzyskał pozytywną opinię 

stałych Komisji Rady Gminy. Następnie przeprowadził głosowanie jawnego wniosku zgłoszonego 

przez Wójta Gminy, w wyniku którego Rada Gminy zaakceptowała propozycję wnioskodawcy. 

Głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy zgodnie z projektem uchwały nr 4: obecnych 

na sali w trakcie głosowania 15 radnych: 11 osób głosowało za, 2 osoby były przeciw i 2 osoby 

wstrzymały się. 

Wniosek radnego Grzegorza Kuby stał się bezpodstawny. 

W związku z powyższym Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 140/XXIII/17 w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

Ad. 9a. 

 Pani Elżbieta Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, odczyta Uchwałę Nr Ra. 58.2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie: 

opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wieloletnią 

Prognozą Finansową oraz Uchwałę Nr 57.2017 w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez 

Gminę Przyłęk planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2017 deficytu. 

Ogłoszono 15-minutową przerwę. 

 

Ad.10.–11. 

Pani Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w załączniku nr 1  

i nr 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017–2025. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały nr 6, w związku z czym w wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy przyjęła 

Uchwałę Nr 141/XXIII/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata  

2017‒2025. 
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Głosowanie nad projektem uchwały nr 6: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej  

na 2017 rok – projekt uchwały nr 7, w której zmniejszono dochody budżetu Gminy o 109 316 zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 26 140 525 zł, w tym bieżące 25 401 300 zł i majątkowe  

739 225 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 479 412 zł i ustalono wydatki w łącznej 

kwocie 28 738 756 zł, z tego bieżące 24 841 531 zł i majątkowe 3 897 225 zł. Zwiększono wydatki 

inwestycyjne o kwotę 179 000 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości  

3 860 225 zł. Zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 588 729 zł. Po dokonaniu zmian ustalono 

deficyt w wysokości 2 598 231 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytu w kwocie 

1 166 503 zł, b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł (wolnych środków) 665 728 zł. Zwiększono 

przychody o kwotę 588 728 000 zł. Po dokonaniu zmian ustalono przychody w łącznej wysokości 

2 874 231 zł z tytułów: a) kredytu 1 442 503 tys. zł, b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł  

665 728 zł. Ustalono rozchody w łącznej kwocie 276 000 zł z tytułów: a) spłaty otrzymanych 

kredytów w kwocie 190 000 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 86 000 zł. 

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetu na rok 2017  

– zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na rok 2017 – zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan 

wydatków inwestycyjnych na rok 2017 – zmiany, tj. Tabela nr 3.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały nr 2. 

Radni nie zgłosili pytań. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 7, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 142/XXIII/17 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2017. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 7: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 12. 

 Pan Mirosław Madejski oznajmił, że w terminie do 20 stycznia każdego roku organ 

prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, przeprowadza analizę poniesionych  

w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu  

do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) oraz średniorocznej 

struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

Przeprowadzono ww. analizę i ustalono kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi  
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na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1,  

a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych  

w danym roku. Zaznaczył, że wykonując zapisy ustawy, w pierwszym roku kwota dopłaty wynosiła 

około 300 tys. zł, w drugim 185 tys. zł, trzecim 130 tys. zł, poprzednim roku 85 tys. zł, a w bieżącym 

roku dzięki dobrej współpracy organu prowadzącego z dyrektorami placówek oświatowych tylko  

8 tys. zł. Na podstawie przedłożonego sprawozdania za 2016 r. nie dopłacono 8,83 zł wg stopnia 

awansu dla nauczycieli stażystów, 5582,86 zł dla nauczycieli kontraktowych i 2492,81 zł dla 

nauczycieli dyplomowanych, natomiast nadpłaciliśmy 22 460,67 zł dla nauczycieli dyplomowanych. 

Niedopłata powoduje konieczność wyrównania wynagrodzenia nauczycielowi, który nie pracuje. Przy 

dopłacie nauczyciel otrzymuje należność za faktycznie wykonaną pracę. Planowana zmiana ww.  

art. 30a nie weszła w życie. Prawdopodobnie ma obowiązywać do 2018 r., z czego Gmina byłaby 

bardzo zadowolona. 

 

Ad. 13. 

 Pan Wójt Gminy przedstawił informacje o działalności międzysesyjnej od 16 stycznia 

do 17 lutego.  

Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie ma utylizację eternitu. Przeprowadzono już przetarg na jego odbiór. Zgłosiło się 15 firm 

Wygrała firma oferująca 259,20 zł za 1 tonę odbieranego eternitu (musi być zdjęty). Złożony został 

również wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Środków Unijnych na rewitalizację dwóch 

miejscowości na terenie Gminy Przyłęk, tj. Wólki Zamojskiej i Lucimi. Wniosek przeszedł, uplasował 

się na 10. miejscu na 28 złożonych. Uzyskaliśmy dofinansowanie na projekt rewitalizacji gminy  

w kwocie 74 tys. zł, ale wkład naszych środków do tego zadania wynosić będzie 9 tys. zł. Zmianie 

ulega dzisiaj nazwa przedsięwzięcia w Lucimi „Opracowanie projektu na zmianę sposobu 

użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą  

w miejscowości Lucimia”, aby była ona spójna z wnioskiem. 

Ostateczna subwencja oświatowa została zmniejszona o 126 571 tys. zł. Dla przykładu  

w sąsiedniej Gminie Tczów o wiele mniejszej od naszej zmniejszono subwencję o ponad 560 tys. zł  

na 2017 r.  

Zwiększono środki na zakup 3000 ton kruszywa, tj. około 100 samochodów, które poprawią 

m.in. stan dróg w: Ignaców–Ławeczko Stare, Helenów do drogi na Łaguszów, Ławeczko Stare– 

‒Baryczka, przez Baryczkę środkową do p. Kowalczyka, Rudki, Krzywda w kierunku Rudy, Babin 
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Północny do Ludwikowa, Mszadla Nowa, Mszadla Stara koło p. Jaśkowskiego, Baryczka (Stara) itp. 

10 samochodów pozostawimy na uzupełnienia dodatkowe (nieprzewidziane). 

Obecnie nie można dokonać pomiaru dróg z powodu zalegającego śniegu i oblodzenia na 

drogach w celu wykonania kosztorysów. Dlatego w marcu i na początku kwietnia postaramy się 

rozpisać przetargi na wszystkie drogi zaplanowane w załączniku inwestycyjnym na 2017 r. oprócz 

drogi w Kulczynie. Jej wykonanie przedłuża się z uwagi na nieuregulowanie stanu spraw spadkowych 

dwóch rodzin. Może będzie zachodzić konieczność i uda się uregulować stan prawny przez Gminę.  

W innym przypadku droga będzie zrobiona kruszywem.  

Zakupiono na świetlicę do Ignacowa, Łaguszowa, Mszadli Starej stoliki i krzesełka na zebra- 

nia z mieszkańcami. Wyposażenie świetlic będzie również w późniejszym terminie dla Łagowa  

i Zamościa Starego. 

W Pająkowie był pożar. Obecnie właściciel został umieszczony w Stowarzyszeniu Pomocy 

Bliźniemu „Mar-Kot” dla ludzi bezdomnych Dom „Zacisze” w Pająkowie. Gmina pomoże 

pokrzywdzonemu w zagospodarowaniu się po tym zdarzeniu. Dom ten nie nadaje się do remontu, być 

może ten drugi budynek będzie można przystosować do zamieszkania. Jest jeszcze druga rodzina  

w Babinie, która nie inwestuje w budynek i mieszka w fatalnych warunkach. Są obawy zagrożenia 

nawet życia. Prowadzone są rozmowy z tą trzyosobową rodziną, która nie chce żadnej pomocy. 

Twierdzi, że nie jest w stanie przeprowadzić koniecznych remontów w ramach otrzymywanego przez 

męża wynagrodzenia za pracę. 

Prosił o pilne zgłaszanie potrzeb związanych z oświetleniem ulicznym do kierownika Referatu 

Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska,  

p. Leszka Rutkowskiego. Gmina będzie chciała jak najszybciej wykonać projekt i oświetlenie uliczne 

IV etap, by można było je włączyć jesienią. W Zamościu Starym będzie modernizowana nowa linia 

energetyczna. Na obecnych słupach są zamontowane nasze lampy i nie wiadomo, czy je przełożą 

sami, czy będą wzywać nas do zamontowania i podłączenia.  

Zwrócił się do sołtysów o rzetelne doręczenie upomnień – są to niewielkie należności 4‒9 zł, 

których jest bardzo dużo, koszty upomnienia wynoszą już 11,80 zł. Można sąsiada nie lubić, ale 

doręczyć upomnienie trzeba. Płacić trzeba należności bieżące i zaległe nie tylko duże, ale też małe,  

bo jeśli zaległość zbliży się do 100 zł, można skierować sprawę do sądu. Prosił sołtysów o odbiór  

u p. Janiny Jóźwik kwitariuszy podatkowych i upomnień oraz u p. Iwony Raczkowskiej kwitariuszy 

na pobranie należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Poinformował o potrzebie wycinki trzech drzew, w tym dwóch dużych kasztanów w Mszadli 

Starej koło p. Skorka w pasie drogowym, które stanowią zagrożenie. Decyzję na pozwolenie wycięcia 

już otrzymaliśmy. Ten, kto wytnie, zabiera sobie drzewo.  
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Powiedział o przesłanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego piśmie z sugestią 

wzięcia pod uwagę przy zamiarze zmiany pieców grzewczych, tj. Rozporządzeniu Komisji 

Europejskiej z 2015 r., zgodnie z którym powinny one mieć odpowiednie klasy do 100 kW do roku 

2020, do 50 kW od 2020 r. – informacja ta zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.  

Powiedział, że informację ostateczną w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie na od- 

nawialne źródła energii z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania środków Unijnych otrzymamy w kwiet- 

niu 2017 r., tj. w ciągu pół roku od złożenia wniosku.  

 Zaznaczył, że w dalszym ciągu nie wszyscy złożyli deklarację dotyczącą liczby osób 

zamieszkiwanych na danej posesji.  

Odniósł się do skarg związanych z paczkami żywnościowymi. Wyjaśnił, że zapisy na żywność 

odbywały się we wrześniu 2016 r. Osoba, która była zapisana od października 2016 r. do maja  

‒ czerwca 2017 r., będzie korzystała z tej formy pomocy. Ponowne zapisy będą prawdopodobnie  

we wrześniu 2017 r. Ustalono termin i godzinę odbioru paczek żywnościowych. Mimo to ludzie 

zamiast przyjść na 9.00,
 
schodzą się od 6.00 i narzekają, że im zimno. Nikomu nie zabraknie, jeśli jest 

na liście. Wprowadzimy zasadę terminu odbioru alfabetycznego, tj. w danym dniu dla osób, których 

nazwiska zaczynają się np. od litery K do P lub miejscowościami. Następny termin odbioru zostanie 

uzgodniony z Kierowniczką GOPS w Przyłęku i z pewnością znajdziemy rozwiązanie.  

Zwrócił się do sołtysów o przekazywanie informacji mieszkańcom, żeby nie składali podań  

o umorzenie podatków w I półroczu 2017 r. Nie będzie umorzeń podatków w tym okresie, a trzeba 

dodatkowo udzielać odmownej odpowiedzi. 

Przypomniał o wysokich karach i utracie części dopłat unijnych za bezmyślne wiosenne 

wypalanie suchych, pozimowych traw oraz nieużytków rolnych nakładanych przez ARiMR i policję,  

a pojawiły się już pierwsze przypadki takich niekorzystnych działań dla gleby. Prosił o przekazanie 

rolnikom tej informacji i przestrzeganie ich przed tym niebezpiecznym, nieopłacalnym, szkodliwym  

i karalnym zamiarem.  

Poinformował o powzięciu postanowienia w sprawie zakupu 200 szt. wodomierzy nowszej 

generacji w tym roku, które zostaną zamontowane tam, gdzie są podejrzenia nielegalnego poboru 

wody ze względu na braki wody i niezgłaszania jej kradzieży. 

Zapowiedział trzy stałe imprezy wpisane do naszego kalendarza i planowane na rok 2017: 

- 23 kwietnia zawody sportowo-pożarnicze na boisku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku, 

- na przełomie maja‒czerwca odbędzie się kolejny rajd rowerowy szlakami żółwia błotnego; 

przewidywana trasa jak w latach poprzednich 
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- ostatnia niedziela lipca – festyn rodzinny „Przyłęk ‒ nasza ziemia” 

Kończąc swoją wypowiedź, dodał, że wyjaśnienia zmienionych przepisów w sprawie wycinki 

drzew złoży p. Barbara Małek, która odbyła szkolenie w tej sprawie w punkcie porządku obrad Wolne 

wnioski. 

 

Ad. 14. 

 Beata Malesa wnioskowała o to, aby Gmina złożyła wniosek do Starosty Zwoleńskiego  

o odwodnienie placu parkingowego przy Ośrodku Zdrowia w Załazach. 

Mirosław Koniarz interweniował w sprawie czyszczenia rowów melioracyjnych przez 

pracowników robót publicznych. 

Andrzej Kula prosił o wymianę spalonej lampy oświetlenia ulicznego w Pająkowie. 

Dariusz Dusiński zapytał o organizację odbioru eternitu do utylizacji. 

Wójt Gminy powiedział, że eternit odbierany będzie od osób, które złożyły zgłoszenie  

do p. Leszka Rutkowskiego. Osoby posiadające na stanie zdjęty eternit, a niespełniające wymogów  

na zdjęcie (brak faktury od firmy posiadającej uprawnienia) nie mogły złożyć zgłoszenia. Obecnie 

mieszkańcy mogą składać zgłoszenia na odbiór eternitu do utylizacji do Urzędu Gminy pod 

warunkiem posiadania zgody na zmianę pokrycia dachowego ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu. 

Oznajmił, że p. Markowski dostanie polecenie wymiany spalonych lamp oświetlenia ulicznego. 

 

Ad. 15.–16. 

Pan Mirosław Madejski jako członek Zarządu Rady Powiatu Zwoleńskiego przypomniał 

zasadę zabezpieczenia przez Gminę środków w wysokości 50 proc. ogólnej kwoty na wykonanie 

odwodnienia w Załazach, wówczas bez konieczności pisania pisma Powiat dołoży kolejne 50 proc. 

środków własnych i zadanie zostanie wykonane. 

Pan Tomasz Woźniak zgłosił potrzebę wymiany spalonej lampy na drodze głównej w kierun- 

ku Polesia, wycięcia krzaków za p. Kustrą i założenia lamp koło p. Borka przy cmentarzu w Łagowie. 

Pani Sabina Małek poparła wniosek radnej Beaty Malesy oraz prosiła o dokończenie 

kruszywem drogi w Kolonii Chechelskiej. 

Pani sołtys prosiła o założenie lampy Stefanów – Zamość Stary. 
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Pan Grzegorz Kuba prosił o wysypanie kruszywem nawierzchni drogi jako jej przedłużenie na 

Błotach do p. Janusa. 

Pan Marian Kuś ponownie oznajmił, aby zgłaszać potrzeby dotyczące oświetlenia ulicznego 

do p. Leszka Rutkowskiego. Odcinki dróg do uzupełnienia będziemy wykonywać po zakupie 

kruszywa. 

 

Ad. 17. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący Rady 

Gminy Przyłęk zamknął obrady XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk o godz. 10.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 


