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Protokół nr 24/2017 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 17 marca 2017 roku 

w sali narad Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 93,33 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. Mirosław Madejski – Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego 

5. Maria Madejska – Kierownik GOPS w Przyłęku 

6. Sołtysi – 24 osoby 

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

 

Przebieg sesji 

Obrady XXIV 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 wyma-

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.). Przewodniczący obrad oznajmił, że do porządku obrad 

wprowadził dodatkowy punkt „6a. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego”, 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 protokołu z poprzedniej, XXIII sesji  

4. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2017 r. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2017 r. 

6a. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżeto-

wej na rok 2017 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie skargi na działalność Dyrektora PSP  

w Mszadli Starej  

9. Sprawozdanie z działalności GOPS w Przyłęku za 2016 r. 

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gmi-

nie Przyłęk na lata 2016‒2018 za rok 2016 

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015‒2017 za rok 2016 

12. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

13. Zapytania i interpelacje 

14. Wolne wnioski 

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

16. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Pan Wojciech Szmajda stwierdził przyjęcie protokołu z XXIII sesji przez aklamację. 

 

Ad. 4. 

Przewodniczące stałych komisji Rady Gminy kolejno zapoznały Radę Gminy z wnioskami 

wypracowanymi na posiedzeniach: 1) Komisji Gospodarczo-Oświatowej w dniu 7 marca 2017 r.  

na podstawie protokołu nr 26/2017, 2) Komisji Budżetowej w dniu 9 marca 2017 r. zgodnie  

z protokołem nr 26/2017 i 3) Komisji Rewizyjnej w dniu 10 marca 2017 r. na podstawie protokołu  

nr 26/2017. 

 

 



3 
 

Ad. 5. 

Pan Wójt Gminy przedstawił program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2017 roku stanowiący załącznik do projektu 

uchwały nr 1. W stosunku do roku poprzedniego zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  

w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych z udziałem zwierząt oraz zwierząt chorych realizowane 

będzie przez Gabinet Weterynaryjny Michał Makowiecki, Ługi 11. Odławianiem bezdomnych zwie-

rząt, dla których nie znaleziono właścicieli, zajmie się Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Puła-

wach, ul Dęblińska 2, i umieszczaniem w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach przy  

ul. Komunalnej 11. 

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

jawne nad projektem uchwały nr 1, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę  

Nr 143/XXIV/17 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-

gania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2017 r. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 

 

Ad. 6. 

 Pan Marian Kuś omówił projekt uchwały nr 2 zawierający wprowadzenie do budżetu  

2017 roku środków w wysokości 22 454 zł, które pozostały z roku poprzedniego jako niewykorzysta-

ne przechodzące na następny rok budżetowy. W Załączniku do Uchwały Nr 127/XXI/16 z dnia  

29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2017 r. – Dział VI. Plan Wydatków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2017 r. uległy zwiększeniu następują-

ce kwoty: w poz. 4 nastąpił wzrost o 7 tys. zł do 14 tys. zł łącznie, poz. 7 o 1454 zł do 4454 zł łącznie, 

poz. 8 o 10 tys. zł do 20 tys. zł łącznie. Ponadto wprowadzono nowe zadania: „poz. nr 13. Zakup ze-

stawu komputerowego dla poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od alkoholu – 3 tys. zł”  

i pod „poz. nr 14. Spotkania trzeźwościowe (zloty, wyjazdy, pielgrzymki) – 1 tys. zł”. Ogółem wydat-

ki na poszczególne zadania stanowić będą razem kwotę 92 454 zł. 

W związku z tym, że radni nie mieli uwag, prowadzący obrady przeprowadził procedurę jaw-

nego głosowania, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 144/XXIV/17 w sprawie 

zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  

w Gminie Przyłęk na 2017 r. 
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Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 

 

Ad. 6a. 

 Pan Wójt Gminy poinformował o otrzymaniu pozytywnej opinii od Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty i Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Zwoleniu w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gminy Przyłęk. Mazowiecki Kurator 

Oświaty wskazał konieczność sprecyzowania zapisu określającego zasady korzystania przez uczniów 

klas VII–VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej z pomieszczeń Publicznego Gimna-

zjum w Przyłęku – zapis ten został doprecyzowany w projekcie uchwały nr 3. W uzasadnieniu za-

mieszczono również uwagi, które wykraczają poza zakres opinii kuratora zgodnie z art. 208 ust. 3 

ustawy, tj. informację, że nie następuje włączenie ani przekształcenie Publicznego Gimnazjum im. kpt. 

pil. Tadeusza Sędzielowskiego w Wólce Zamojskiej oraz sugestię dotyczącą Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Mszadli Starej, która jest przewidziana do likwidacji i dlatego należy ją przeprowadzić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dacie podjęcia czynności. 

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

uchwały nr 3. 

Radni nie wnieśli uwag.  

W związku z powyższym przeprowadzono głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 3,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 145/XXIV/17 w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 11 osób głosowało za, 1 osoba była przeciw i 2 osoby wstrzymały się. 

 

Ad. 7. 

Pani Mirosława Witczak przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej  

na 2017 r. – projekt uchwały nr 4, w której zmniejszono dochody budżetu Gminy o kwotę 629 250 zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 25 468 788 zł, w tym bieżące w kwocie25 379 563 zł i majątkowe 

89 225 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 629 250 zł i ustalono wydatki w łącznej 

kwocie 28 067 019 zł, z tego bieżące 24 880 069 zł i majątkowe 3 186 950 zł. Zmniejszono wydatki 

inwestycyjne o 7 095 275 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 154 950 zł. 
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Ustalono deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 598 231 zł, sfinansowany przychodami pochodzący-

mi 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 520 000 zł. 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 kredy-

tów w kwocie 190 000 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 86 000 zł. Pozostałe zapisy 

pozostają bez zmian. 

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 4, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 146/XXIV/17 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2017. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 

 

Ad. 8.  

 Pani Elżbieta Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, na prośbę Wójta Gminy odczyta-

ła treść skargi i listu otwartego od Rady Pedagogicznej PSP w Mszadli Starej.  

Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, że na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy 

skarga była rozpatrywana w obecności Dyrektora PSP w Mszadli Starej i poprosił o odczytanie rów-

nież uzasadnienia wypracowanego przez Radę do projektu uchwały nr 5w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej, uznając ją za bezzasadną. 

W dyskusji wziął udział radny p. Dariusz Dusiński, który sugerował nadinterpretację tego,  

że nie można korzystać z obiektów szkolnych, skoro on jako prezes prowadzący Klub Sportowy 

„Przyłęk” korzysta z boiska, sali gimnastycznej szatni itp. przy PG w Przyłęku – prosił o wyjaśnienie 

tej uwagi. 

Pan Marian Kuś wyjaśnił, że aby zorganizować dodatkowe zajęcia w czasie wakacji czy ferii 

zimowych, należy to zgłosić do organu prowadzącego na minimum dwa tygodnie przed planowanymi 
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zajęciami. Jako organ prowadzący mamy obowiązek na powiadomienie organów kontrolnych, jakimi 

są policja, straż, sanepid i kuratorium oświaty i czas na prace organizacyjne. Bez wcześniejszego zgło-

szenia nie ma możliwości korzystania z pomieszczeń szkolnych bez zapewnienia ze strony szkoły 

opiekuna zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.). Sprawa skargi dotyczy tego właśnie przypadku.  

Inną sprawą jest prowadzenie działalności zarejestrowanego klubu sportowego jako podmiotu 

prowadzącego działalność pożytku publicznego otrzymującego dotację na realizację zadań publicz-

nych w formie wsparcia realizacji zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę „Programem współpracy 

Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, gdyż wówczas pan sprawuje rolę opie-

kuna. Dorosłe osoby fizyczne bez problemów mogą wynająć oświatowe pomieszczenia sportowe. 

Przesłano pismo do organów kontrolnych, że nie będą organizowane zajęcia w ferie zimowe  

w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina. 

Prowadzący obrady przeprowadził procedurę jawnego głosowania, w wyniku którego Rada 

Gminy przyjęła Uchwałę nr 147/XXIV/17 w sprawie skargi na działalność Dyrektora PSP  

w Mszadli Starej. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 13 osób głosowało za, 1 osoba wstrzymała się. 

 

Ad. 9.–11. 

Maria Madejska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, zreferowała 

kolejno: 1) Sprawozdanie z działalności GOPS w Przyłęku za 2016 r., 2) Sprawozdanie z realizacji 

zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2016‒2018  

za rok 2016, 3) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-

nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015‒2017 za rok 2016. Szczegółowo omówiła 

realizację wprowadzonych zmian w roku 2016 w ramach: świadczenia wychowawczego 500+, świad-

czenia rodzicielskiego, nowego świadczenia, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, waloryzacji zasiłku 

rodzinnego od 1 listopada każdego roku, becikowego, akcji darmowego wydawania paczek żywno-

ściowych z Radomskiego Banku Żywności w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, tj. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‒2020 współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej. Inicjatywa jest wspierana przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej. 
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Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły terminów odbioru paczek żywno-

ściowych. 

 

Ad. 12.  

 Pan Wójt przedstawił informacje o działalności międzysesyjnej od 18 lutego do 17 marca 

2017 roku.  

Poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na zakup 3000 ton żużla stalowniczego o wartości 

około 105 tys. zł. Do przetargu przystąpiły cztery firmy, wygrała firma z Puław. Odnotowano spadek 

ceny w stosunku do roku poprzedniego, ale trzeba będzie kontrolować jakość dostarczanego towaru. 

Żużel stalowniczy rozwożony będzie w kwietniu i maju 2017 r., a dysponentem ilości i miejscowości 

będzie Wójt Gminy, który ma wiedzę i rozeznanie potrzeb w tym zakresie. Część kruszywa zostanie 

zabezpieczona na uzupełnianie ubytków przez pracowników robót publicznych zatrudnionych przez 

Urząd Gminy. 

Na sesji wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowo-

ści Mszadla Nowa”, tj. 350-metrowy odcinek drogi, przy którym będą robione rowy. Przepusty  

i wjazdy na posesję każdy mieszkaniec wykonuje we własnym zakresie. 

Rozpoczęto prace polowe i równocześnie odbywa się sprężynowanie, oranie dróg po sam as-

falt, szczególnie przy drogach: Mszadla Dolna – Zamość i Andrzejów – Borowiec. Prosił więc miesz-

kańców o rozwagę przy wykonywaniu tych prac. 

Zachodzi konieczność przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej nie w prywatnym 

mieszkaniu, tylko w sali nr 2 Urzędu Gminy w kwietniu lub na początku maja 2017 r., aby nowy soł-

tys zebrał podatki do 15 maja br. 

Gmina zakupiła krzesła i stoły do świetlic w Mszadli Nowej, do OSP w Zamościu Starym,  

Załaz, OSP w Grabowie nad Wisłą i OPS w Łagowie. Prawie już wszystkie świetlice będą w nie wy-

posażone. 

Pod koniec kwietnia i w maju rozpoczną się przetargi na drogi oraz remont mostu koło  

p. Swata w Mszadli Nowej. 

W załączniku inwestycyjnym do budżetu Gminy na 2017 r. została poprawiona nazwa zadania 

inwestycyjnego z „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Nowe (Klin) na „Przebu-

dowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare (Klin)” po sprawdzeniu przebiegu tej drogi 

zgodnie z mapą. 
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Oświetlenie uliczne zostanie wyłączone z dniem 1 maja 2017 r. Obecnie Gmina przygotowuje 

dane konieczne do zaprojektowania IV etapu oświetlenia ulicznego. Jeszcze można zgłaszać potrzeby 

na piśmie do p. Leszka Rutkowskiego. Jeśli będzie to możliwe, na pewno lampy zostaną założone. 

Jeśli chodzi o modernizację linii energetycznej w Zamościu, to prawdopodobnie nie założą piątego 

przewodu oświetlenia ulicznego. Być może trzeba będzie z własnych środków kupić kabel, aby zało-

żyć lampy oświetlenia ulicznego. 

Ze względu na przymrozki, jakie mogą jeszcze wystąpić, remonty cząstkowe dróg rozpoczną 

się z końcem kwietnia i na początku maja. Tam, gdzie będzie kładziony nowy asfalt, nie będzie re-

montu cząstkowego, np. na drodze w Łagowie, Mszadli Starej. Odbyły się już kontrole zakończonych 

przebudów dróg gminnych, tj. droga krajowa nr 12 – Zamość Stary i Łagów – droga krajowa nr 12, 

zrealizowanych w roku 2016. Otrzymamy zwrot środków z MJWPU w wysokości 253 tys. zł, które 

Gmina poniosła w ramach środków własnych na przebudowę wymienionych dróg. 

 Ujęcie wodne w Załazach wybudowano, wykorzystując naturalną nieckę na wodę popłuczną. 

Gdyby była ona zrobiona zgodnie z przepisami (utwardzone brzegi, założona folia), nie przedostawa-

łaby się woda do szachtów studziennych. Badania wody wykazują bakterie coli i dlatego Gmina musi 

przeprowadzić remont szachtów studziennych. Podczas przeprowadzania remontu część mieszkańców 

może odczuć mniejsze ciśnienie wody, bo w tym czasie pobór wody będzie przełączony na ujęcie 

wodne w Lipinach. 

 Kończąc swoją wypowiedź, Wójt Gminy zwrócił się do p. sołtys z Helenowa o wyznaczenie 

nowego miejsca na przystanek, ponieważ jest interwencja właściciela działki, na którym stoi obecny 

przystanek. Z uwagi na to, że blisko jest sklep, przystanek stał się miejscem spożywania alkoholu. 

 

Ad. 13.–15. 

 Pani Bożena Mistygacz zgłosiła sprawę przepustów, p. sołtys z Łaguszowa zapytał o termin 

budowy boiska sportowego dla Łaguszowa, sołtys z Mierziączki prosił o równiarkę na 200-metrowy 

odcinek drogi w kierunku Baryczy w lewo, p. sołtys z Andrzejowa prosił o porównanie dołków  

do Kijanki i pytał o budowę oczyszczalni ścieków, p. sołtys z Wólki Łagowskiej prosił o tablicę ogło-

szeniową koło cmentarza na Wólce Łagowskiej. Zgłosił również zapadnięcie drogi z Zamościa w kie-

runku Babina i prosił o wykonanie rowu melioracyjnego w Wólce Łagowskiej (zbiera się woda przy 

drodze powiatowej).  

Wójt Gminy odpowiadając p. Bożenie Mistygacz w sprawie przepustu, zapytał ją, gdzie da się 

odprowadzić wodę w Rudkach. Jest to specyficzna miejscowość i nie ma gdzie. Do lasu w górkę nie 
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da się, a skierowanie jej z górki spowoduje zalanie czyjejś działki. Tam, gdzie będzie możliwość od-

prowadzenia wody do rzeki, będziemy robić przepusty. 

Boisko sportowe w Łaguszowie jest zaplanowane w załączniku inwestycyjnym do Uchwały 

Budżetowej na rok 2017. Złożony został wniosek o dofinansowanie w Stowarzyszeniu „Dziedzictwo  

i Rozwój” w Zwoleniu. Czekamy na podpisanie umowy. Następnie zostanie rozpisany przetarg i wte-

dy można będzie rozpocząć jego budowę. 

Sprawa porównania równiarką drogi zgłaszanej przez p. sołtysa z Mierziączki jest rozpoznana 

(zgłoszona już była wcześniej przez radnego).  

Oczyszczalnie ścieków nie są planowane do wykonania w budżecie gminy na 2017 r. Na ten 

rok planujemy odnawialne źródła energii. MJWŚU udzieli informacji w ciągu pół roku od chwili zło-

żenia wniosku. Sprawa była omawiana na poprzedniej sesji, tj. 17 lutego 2017 r. 

Informacja dotycząca uzupełniania ubytków kruszywem była omawiana na tej sesji. 

Pan Wójt Gminy odpowiadając p. sołtysowi z Wółki Łagowskiej, poinformował, że nie pla-

nowaliśmy wymiany uszkodzonych czy nowych tabliczek z nrem posesji w roku 2017. Najpierw trze-

ba znaleźć firmę, która wykona takie same lub podobne, bo poprzednia zbankrutowała.  

Pan Mirosław Madejski, Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego, wyjaśnił poruszaną 

przez zebranych kwestię korzystania z obiektów szkolnych i niepotrzebnego zamieszania wokół tej 

sprawy. Jak do tej pory nikomu nie odmówiliśmy. Jeśli przychodzą osoby dorosłe w grupie zorgani-

zowanej i przebywają same, to nie jest potrzebny opiekun. Dzieci niepełnoletnie bez nadzoru osoby 

dorosłej przebywać nie mogą. Przed wakacjami czy feriami są zbierane informacje o potrzebach orga-

nizacji takich zajęć, np. półkolonii, zimowiska, które były już organizowane w poprzednich latach  

w PSP w Mszadli Starej czy w innej szkole. Jeśli rodzice nie wykazują zainteresowania i nie zgłaszali 

takich potrzeb, to w szkołach nie prowadzi się takich zajęć. Nie może być tak, aby w akcie desperacji 

zgłosić sprawę jednego dnia i na drugi dzień mieć ją załatwioną. Dodał, że w obiekcie szkolnym  

za dziecko niepełnoletnie odpowiada szkoła (opiekun), a nie rodzic.  

Pan Dariusz Dusiński prosił o kruszywo na dróżkę (trochę turystyczną) koło p. Olendra za wa-

łem i też na Skrzysów, ponieważ nachodzi notorycznie woda. Podłoże torfowe wymaga co jakiś czas 

osuszenia poprzez wysypanie kruszywem, gryzem – praktycznie corocznie. Zgłosił potrzebę przeglądu 

hydrantów, gdyż 1/3 z nich jest niesprawna, oraz zabezpieczenia (może u sołtysa) w węże strażackie, 

uszczelki na wypadek pożaru. Miejscowość Lucimia jest odległa od jednostek strażackich i w razie 

pożaru szybciej mogą ugasić go mieszkańcy.  
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Pan Wojciech Szmajda, Komendant Gminnego Zarządu OSP w Przyłęku, wyjaśnił, że ustawa 

z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. 

zm.) wyraźnie mówi, że gaszeniem pożaru zajmuje się strażak, tj. osoba przeszkolona, przebadana, 

odpowiednio ubrana, ubezpieczona i nie może tego robić osoba przypadkowa, gdyż nie dostanie  

odszkodowania w przypadku doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu czy renty  

z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Potwierdził potrzebę konserwacji i przeglądu 

hydrantów. Stwierdził, że wszystkie gminy mają z nimi ten sam problem.  

Pan Marian Kuś zakończył dyskusję, mówiąc, że z tego można wysnuć wniosek i prawie  

do każdej miejscowości kupić węże, prądownice, klucze do hydrantu, aby po trzech latach spisać je  

ze stanu, bo nie ma warunków do przechowywania. Bez tego 30 proc. wody jest nielegalnie pobiera-

nej, a danie kluczy do hydrantów spowoduje większe braki.  

 

Ad. 16. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący Rady 

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

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


