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Protokół nr 31/2017 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 15 grudnia 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. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

3. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

4. Mirosław Madejski – Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego 

5. Sołtysi – 22 osoby 

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

 

Przebieg sesji 

Obrady XXXI 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 2017 r., poz. 1875). 

 

Ad. 2. 

Wojciech Szmajda poinformował Radę, że wprowadził dodatkowy punkt 9a do porządku 

obrad, tj. „9a. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie zmian w Regulaminie 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Przyłęk”, a następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są wnioski o zmianę 

kolejności punktów do porządku obrad, uzupełnienia. 

Radni nie zgłosili wniosków. 
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Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 2. Przyjęcie wniosków w sprawie ewentualnych zmian do porządku obrad  

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, XXX, sesji  

 4.  Wnioski i opinie stałych komisji Rady Gminy 

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przyłęk na lata 2018–2025 

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie Uchwały Budżetowej na 2018 rok 

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2017 rok 

 8.  Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przyłęk na lata 2017–2025 

 9.  Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2017 

 9a. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Przyłęk 

10. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

11. Zapytania i interpelacje 

12. Wolne wnioski 

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

14. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Pan Wojciech Szmajda oznajmił przyjęcie protokołu przez aklamację. 

Przewodniczący Rady z nieuwagi przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  

z pominięciem realizacji punktu 4. Po monicie radnego Dariusza Dusińskiego wrócił do realizacji 

poprzedniego punktu. 
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Ad. 4. 

Przewodniczące stałych komisji Rady Gminy kolejno zapoznały Radę Gminy z wnioskami 

wypracowanymi na posiedzeniach: 1) Komisji Gospodarczo-Oświatowej w dniu 29 listopada 

2017 r. na podstawie protokołu nr 33/2016, 2) Komisji Budżetowej w dniu 28 listopada 2017 r. 

zgodnie z protokołem nr 33/2016 i 3) Komisji Rewizyjnej w dniu 24 listopada 2017 r. w oparciu  

o protokół nr 33/2017. 

 

Ad. 5. 

 Pani Elżbieta Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, odczytała Uchwałę  

Nr Ra.413.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  

17 listopada 2017 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018‒2025. 

 Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są pytania do projektu 

uchwały nr 2. 

 Radni nie mieli pytań, w związku z czym w wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

przez Przewodniczącego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 178/XXXI/17 w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018‒2025. 

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

– 15 radnych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 6. 

Pan Wójt Gminy, omawiając szczegółowo projekt Uchwały Budżetowej na 2018 rok, 

poinformował, iż na początku stycznia prawdopodobnie będzie zwołana sesja nadzwyczajna celem 

wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łagowie, ponieważ do 15 stycznia odbędzie się nabór wniosków  

na dofinansowanie. Aby wniosek przeszedł, musimy mieć zaplanowane środki w budżecie na to za- 

danie. Istnieje możliwość pozyskania na ten samochód z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty dofinansowania w wysokości 300 tys. zł, Urzędu 

Marszałkowskiego od 100 do 200 tys. zł oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

W nowym roku zostanie przedstawiona uchwała dotycząca zmiany opłaty za odbiór  

i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na wynikającą z przetargu kwotę, która uległa 
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podwyższeniu o 100 tys. zł. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych RADKOM 

podwyższyła o 40 proc. kwotę za przyjmowanie odpadów z zewnątrz i firmy zdające tam odpady  

do przetworzenia podniosły cenę, przystępując do przetargu. 

Jednym z zadań inwestycyjnych jest „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla 

Dolna – granica województwa”. Wstępnie Gmina planowała zamiast niego drogę Andrzejów 

(Kijanka), która nie jest jeszcze drogą. Dopiero będzie przekształcana na drogę i dlatego nie można 

wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie o jej dofinansowanie. Drugą drogą wstępnie 

planowaną była droga Przyłęk (Stara Wieś) do III gościńca i okazało się, że jest własnością Skarbu 

Państwa, a nie Gminy. Planowano również drogę Ławeczko Stare – Helenów. Ma ona tylko 4 m 

szerokości, a droga nie może być bez poboczy. Nie można jej zgłosić do dofinansowania. Następna 

planowana była droga Ławeczko Nowe – Ignaców, której Urząd Mazowiecki nie przyjmie, bo droga 

biegnie przez las i traktowana jest jako droga dojazdowa do pól. Ujęto do budżetu 2018 roku 

przebudowę następujących dróg gminnych: relacji Grabów nad Wisłą – droga krajowa Nr 12 

(najprawdopodobniej w styczniu będzie nabór wniosków z PROW-u 2014‒2020, złożymy na nią 

wniosek o dofinansowanie), Ławeczko Nowe – Helenów (realizacja zadania z własnych środków), 

Babin (Północny), Kulczyn (obecnie odbywa się rozprawa o zasiedzenie tej drogi; jeżeli uda się  

ją zasiedzieć, to ją wykonamy, w innym przypadku nie), Rudki (wczoraj złożony został wniosek  

o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem  

z produkcji gruntów rolnych). 

W planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zaplanowano również: 

– ogrodzenie placu i modernizację budynku gospodarczego w Lipinach; zadanie niezbędne  

na potrzeby gospodarki komunalnej 

– budowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Przyłęku 

– budowę ogrodzenia przy strażnicy OSP Mszadli Nowej (zadanie przeniesione z 2017 roku  

ze względu na wyższą kwotę poprzetargową, niż środki zaplanowano w budżecie) 

– przebudowę strażnicy OSP w Łagowie (wymiana dachu) 

– budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy PSP w Łaguszowie (w trakcie opracowywania 

dokumentacja, podpisano umowę na jej wykonanie) 

– przebudowę budynku PSP w Grabowie nad Wisłą  

– przebudowę budynku PG w Przyłęku (dostosowanie dla dzieci młodszych)  



5 
 

‒ przebudowę oświetlenia ulicznego w Zamościu Starym i Wólce Zamojskiej (modernizacja 

oświetlenia przebiega inną trasą w Wólce Zamojskiej), konieczne będzie zwiększenie środków  

na to zadanie w 2018 roku o kwotę 30 tys. zł. 

– zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz  

z infrastrukturą w Lucimi 

Przewiduje się dotacje dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu: w wysokości 607 tys. zł  

na „Przebudowę drogi powiatowej relacji Zwoleń – Baryczka do granicy województwa” (wniosek już 

został złożony przez powiat) oraz 34 306 zł na opłatę za internet dla osób z naszego terenu, które 

otrzymały komputery ze Starostwa Powiatowego. Mamy obowiązek ponoszenia takiej kwoty  

do 2020 roku. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu udzielimy dotacji w kwocie 5 tys. zł 

(przyjęto zobowiązanie, że do 2018 roku włącznie będziemy przekazywać taką kwotę). SPZOZ 

Gminy Przyłęk otrzyma dotację na remont dachu ośrodka zdrowia w Załazach w wysokości 60 tys. zł. 

Na system wczesnego ostrzegania przeznaczyliśmy dotację w kwocie 6140 zł. Starostwo Powiatowe 

złożyło wniosek, który przeszedł (zainstalowana zostanie syrena dźwiękowa w Urzędzie Gminy 

połączona z sekretariatem, która będzie ostrzegać mieszkańców przed ewentualnymi zagrożeniami). 

Gminna Biblioteka Publiczna otrzyma 410 tys. zł dotacji podmiotowej i 100 500 zł dotacji celowej. 

Pani Skarbnik Gminy ustosunkowała się do zmian, jakie nastąpiły w poszczególnych 

rozdziałach i paragrafach budżetu na 2018 rok. Zaznaczyła, że uzasadnienie do projektu uchwały nr 3  

w sprawie Uchwały Budżetowej na 2018 rok radni otrzymali. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są pytania do projektu 

uchwały nr 3. 

Zabierając głos, radny Dariusz Dusiński powiedział, że jeśliby opierał się tylko na analizie 

budżetu przeprowadzonej na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Oświatowej, to byłby przeciw niemu. 

Jednak po dokładniejszym rozpoznaniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych, omówionych 

z Wójtem Gminy, widzi możliwość i szansę realizacji zadań planowanych do wykonania w 2018 roku. 

Powiedział, że niedosyt budżetowy jest w każdym roku. Planowane zadania inwestycyjne o wartości 

3 118 000 zł na chwilę uchwalania budżetu na 2018 rok znajdują pokrycie kredytem. Zwiększanie tej 

kwoty spowoduje większe zadłużenie w rozbiciu na kolejne lata. Zwrócił uwagę na to, jak ważną 

rzeczą jest planowanie remontu dróg z wyprzedzeniem (przeprowadzenie inwentaryzacji dróg  

i zorientowanie się, jakie warunki każda z nich spełnia), dlatego też powinniśmy poczynić dużo 

wcześniej odpowiednie przygotowania, które pozwolą na przyszłość planować przebudowę dróg bez 

zakłóceń. Chodzi o to, żeby bez przerwy nie zmieniać dróg w załączniku inwestycyjnym do budżetu 

na dany rok. Z FOGR w poprzednich latach dotacje wynosiły 40–60 tys. zł, natomiast teraz pojawiła 

się szansa, bo z tego funduszu możemy pozyskać ponad 400 tys. zł. Niejednokrotnie krytykował 
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inwestycje pokrywane tylko z własnego budżetu W budżecie są zaplanowane drogi finansowane  

z własnych środków czy kredytu i nie do końca mu się to podoba, ale stwierdził, że czasem musimy 

pójść na kompromis. Powiedział, że w czasie rozpoczęcia gospodarki odpadami można było pozyskać 

środki na ogrodzenie PSZOK-u czy postawienie wiaty. Czy one nadal są dostępne do pozyskania na 

ten cel? Uzyskując dotacje, zaplanowane środki można wówczas przeznaczyć na inne potrzeby. 

Dołoży wszelkich starań, aby świetlica w Lucimi powstała przy współfinansowaniu z zewnątrz. 

Stwierdził, że jest duża szansa na pozyskanie środków z zewnątrz, zaś nad remontami w placówkach 

oświatowych w Przyłęku i Grabowie nad Wisłą trzeba się głęboko zastanowić. Wymienione szkoły 

tak należy zmodernizować, by miały odpowiedni standard. Brał pod uwagę fakt, że niektóre budynki 

oświatowe wymagają gruntownego remontu i nie da się tam funkcjonować w dłuższej perspektywie 

po wprowadzeniu reformy oświaty. W związku z tym prosił władze Gminy o to, aby ubiegały się  

o środki na przystosowanie budynków szkolnych do nowych warunków dla dzieci z klas młodszych. 

Poruszył również kwestię niezabezpieczenia środków w tym budżecie na działalność klubu 

sportowego ‒ może nie 25 tys. zł, ale 5 tys. zł, aby w okrojonym programie można było zorganizować 

jakieś zawody sportowe.  

Wyjaśnił Przewodniczącemu Rady Gminy, że Klub Sportowy „Przyłęk” nie został zawieszo- 

ny. Boisko i ławki rezerwowe w PG Przyłęk nie spełniają odpowiednich warunków,  

a z dotacji na działalność klubu nie można przeznaczyć środków na te remonty dlatego sugerował, aby 

zaprzestali działalności na rok, a z tych pieniędzy pokryć koszty przystosowania boiska i ławek  

do odpowiednich warunków. Sprawa była poruszana na komisji i sesji. Pozostały niewykorzystane 

środki z 2017 roku a w tym roku nie przewiduje się żadnych środków. Może te środki zabezpieczyć  

w budżecie Publicznego Gimnazjum w Przyłęku na ten cel?  

Przewodniczący Rady powiedział, że to nie jest dobry moment na załatwianie tej sprawy. 

Trzeba zgłosić to jako wniosek na posiedzeniu stałej komisji Rady Gminy i dopiero weźmie się pod 

uwagę przy wprowadzaniu zmian do budżetu Gminy w 2018 roku.  

Wójt wyjaśnił zebranym, że zobowiązał się przeznaczyć dla Publicznego Gimnazjum w Przy- 

łęku środki na remont boiska i ławek rezerwowych przy zawieszeniu działalności na ten rok klubu 

sportowego. Złożył wyjaśnienia dotyczące ogrodzenia PSZOK-u, stwierdzając, że Gmina nie może 

złożyć wniosku do Marszałka o dofinansowanie, ponieważ nie prowadzi PSZOK-u, tylko podmiot 

wyłoniony w drodze przetargu na jego prowadzenie zgodnie z zawartą umową. Gmina planuje 

ogrodzenie placu w Lipinach, a nie PSZOK-u. Ponadto nie zmusi się podmiotu, z którym będzie 

zawarta umowa na rok, na zainwestowanie w ogrodzenie. Jako Gmina jesteśmy po kontroli WOŚ-u  

i zobowiązani zostaliśmy do nałożenia, tj. przez Wójta Gminy, kar podmiotowi za: niezłożenie 

sprawozdania za rok 2015 w wysokości 36 500 zł, za zmieszanie selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych na placu jego działalności w Radomiu w kwocie 10 tys. zł i w wysokości 500 zł za 
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nieoddanie zmieszanych odpadów komunalnych do RIPOK RADKOM, które wpłyną na konto 

Gminy. 

Pani Beata Malesa na wstępie podziękowała Wójtowi Gminy za umożliwienie 

przedyskutowania na Komisji Budżetowej z nim i p. Skarbnik Gminy zaplanowanego budżetu. Jej 

wątpliwości budził brak finansowania w zaplanowanym budżecie min. wydatków koniecznych do 

przekształcenia szkoły w Mszadli Starej w przedszkole, budynku PG w Wólce Zamoyskiej na 

mieszkania czynszowe, adaptacji budynku po przedszkolu w Babinie na świetlicę, wymiany 

niebezpiecznej instalacji elektrycznej w świetlicy w Załazach, wykonania rowów przydrożnych w tej 

wsi. Niepokój budziły także wysokości kwot zaproponowanych na remonty trzech szkól: PSP  

w Grabowie nad Wisłą, PSP w Łaguszowie oraz PSP w Przyłęku, wg pani Malesy zbyt niskie by 

wykonać sensowną, oszczędną modernizację tych obiektów. Na komisji podczas dyskusji ustalono 

jednak, ze brak wymienionych przez panią Malesę pozycji absolutnie nie wyklucza ich z realizacji  

w 2018 roku. Cały budżet należy traktować, jako bazę, którą będzie się modyfikować w zależności 

min. od tego ile środków zewnętrznych i na co uda się pozyskać. Pani Beata pochwaliła postawę Pana 

Dusińskiego, który wcześniej oznajmił, że jeżeli nie uda się pozyskać środków unijnych w 2018 na 

„Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz  

z infrastrukturą w Lucimi” gotowy jest od tego projektu czasowo odstąpić. Uznała, że takie myślenie 

powinno przyświecać wszystkim radnym, bo priorytet w realizacji powinny mieć zadania, na które 

uda się dodatkowo pozyskać środki z zewnątrz. 

Pan Mirosław Madejski stwierdził, że w ostatnich 6–8 latach na remonty szkół nie było żadnych 

środków zewnętrznych i nie wie, czy one się pojawią. Na wyposażenie nowych budynków, na budowę 

dachów ‒ tak.  

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę 179/XXXI/17 w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2018. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 7. 

 Pan Mirosław Madejski przedstawił zmiany w Planie wydatków Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 r.  

Pani Beata Malesa zgłosiła swoją wątpliwość, co do skuteczności przeznaczenia dodatkowej 

kwoty (z 1000 zł na 3 877 zł) na zakup materiałów profilaktycznych do rozdawania dotyczące 
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problemów alkoholowych i dopalaczy w stosunku do roku poprzedniego ww. programu. Prosiła, aby 

ją przeznaczyć na bardziej sensowne zadania, ponieważ ulotki to najsłabszy element oddziaływujący. 

Pan Mirosław Madejski wyjaśnił, że zwiększenie środków wynikało ze zwiększonego dochodu 

z wpłat za sprzedaż napoi alkoholowych i na pewno nie zostanie ona w pełni wykorzystana do końca 

roku 2017. Niewykorzystane środki z poprzedniego roku będą wprowadzone na początku roku 2018 

do planu wydatków GPP i RPA i N w Gminie Przyłęk na 2018 r. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania nad projektem uchwały nr 1 przez 

Wojciecha Szmajdę Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 180/XXXI/17 w sprawie zmian w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk 

na 2017 r. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 8. –9. 

 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 zgłosili pytań do projektu uchwały nr 4, w związku z czym w wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy przyjęła 

Uchwałę Nr 181/XXXI/17 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  

2017‒2025. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: 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 5, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 20 541 zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 27 373 595,77 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę  

20 541 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 29 834 702,77 zł. Pozostałe postanowienia Uchwały 

Budżetowej na 2017 r. 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 2016 – zmiany, tj. Tabela nr 2.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały nr 5. 

Radni nie mieli uwag. 
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W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Przez prowadzącego obrady Rada Gminy 

przyjęła Uchwałę Nr 182/XXXI/17 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 

2017. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 5: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 9a. 

 Pan Mirosław Madejski powiedział, że w związku z art. 76 pkt 25 ustawy z dnia  

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) oraz art. 54 ust. 1-4,  

6-8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) 

zachodzi konieczność zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk poprzez wykreślenie z niego Działu VII. 

DODATEK MIESZKANIOWY z dniem 1 stycznia 2018 r.  

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

przeprowadzonej procedury jawnego głosowania przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy przyjęła 

Uchwałę Nr 183/XXXI/17 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 10. 

Pan Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej za okres od dnia  

31 października 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. Nie było możliwe podsumowanie tego, co udało się 

zrobić za I półrocze 2017 r. z uwagi na wykonywanie w większości zadań inwestycyjnych w drugim 

półroczu br. Ponieważ rok dobiega końca możemy podsumować zdania inwestycyjne.  

Na obecną chwilę zakończono: 

- budowę boiska sportowego ogólnodostępnego ze sztucznej nawierzchni  

w Łaguszowie na kwotę 506 tys. zł, w tym dofinansowanie 204 425 zł. Złożony został już wniosek  

o refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. 

Prawdopodobnie nie otrzymamy tych środków w tym roku, ale sytuacja finansowa Gminy jest o tyle 

dobra by nawet bez tych funduszy nie musimy zaciągać kredytu; 
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- oświetlenie uliczne IV etap na kwotę 195 tys. zł. Założyliśmy oświetlenie uliczne w nowych 

miejscach, które nie były zaplanowane. Nowe skrzynki są pomontowane, ale w nich nie ma jeszcze 

liczników energii i dlatego w tych miejscach nie ma zapalonych lamp. Przed świętami zakład 

energetyczny winien wykonać montaż, aby można było zapalić te lampy. Tam gdzie były skrzynki 

lampy się palą. Jeszcze koło radnego Zbigniewa Sucheckiego niezałożone są wszystkie lampy (nie 

wiadomo, czemu z tym zwlekają). Złożony został wniosek przez p. Markowską z Zamościa Starego  

o założenie 3 lamp na tzw. (Myźwie). Prawdopodobnie wykonywany jest tam montaż 4 lamp bez 

konieczności zakładania licznika. Przed świętami Bożego Narodzenia powinno się tam zaświecić. 

Drugi wniosek został złożony z Zamościa Starego o założenie 2 lamp koło p. Włodarczyka jak się 

jedzie do stacji paliw. Będzie on realizowany na początku przyszłego roku. 

- odbył się przetarg na odbiór odpadów komunalnych za kwotę 489 880 zł, czyli o 100 tys. zł 

więcej w stosunku do roku poprzedniego. Trzeba będzie podnieść opłatę miesięczną od mieszkańca 

(wstępny szacunek to 8-9 zł), ponieważ wpływy i wydatki za gospodarkę odpadami komunalnymi 

winny się bilansować. Regionalna Izba Obrachunkowa zażyczyła sobie uzasadnienia w sprawie zmian 

pomiędzy projektem Uchwały Budżetowej na 2018 r. a przyjęta Uchwałą Budżetową na 2018 r. gdzie 

po przetargu nastąpił wzrost kwoty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Propozycja 

projektu uchwały w tej sprawie będzie przedstawiona Radzie Gminy do opiniowania w styczniu  

2018 r. To Rada będzie podejmować decyzję w tej sprawie. Opłata za odpady komunalne jest 

większym obciążeniem (przy większej liczbie domowników) dla budżetów domowych niż podatek; 

- przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Załazach. Zadanie wykonane w 2016 r, 

ale płatność nastąpiła w 2017 r. i dlatego obciążenie budżetu następuje w roku 2017 i stanowi kwotę 

843 tys. zł;  

- wymieniono 2 pompy głębinowe ujęcia wodnego w Załazach za kwotę 183 tys. zł; 

- przebudowano drogę gminną w miejscowości Grabów nad Wisłą za kwotę 108 tys. zł; 

- przebudowano drogę gminną w Łagowie (nowy dywanik pośrodku tej miejscowości) za 

kwotę 262 tys. zł; 

- przebudowano drogę gminną w Wólce Zamojskiej za kwotę 304 tys. zł. Otrzymaliśmy na to 

zadanie dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem  

z produkcji gruntów rolnych w wysokości 80 tys. zł.  

- przebudowano drogę gminną w Zamościu Nowym za kwotę 80 tys. zł; 

- przebudowano drogę gminną w Ławeczku Starym (Klin) za kwotę 180 tys. zł; 
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- przebudowano drogę gminną w Mszadli Dolnej przez środek wykonano nowy asfalt, bo 

poprzedni był już bardzo popękany za kwotę 365 tys. zł; 

- przebudowano drogę gminną w Mszadli Starej (dwa odcinki) za kwotę 170 tys. zł  

i Zamościu Nowym 80 tys. zł; 

- przebudowano drogę gminną w Babinie Południowym za kwotę 109 tys. zł; 

- wykonano dokumentacje na przebudowę drogi gminnej relacji Grabów nad Wisłą – droga Nr 

12 za kwotę 4 tys. zł; 

- przebudowano most w Mszadli Nowej koło p. Swata za kwotę 70 tys. zł; 

- wykonano projekt na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka  

w Lucimi za kwotę 10 tys. zł; 

- zakupiono piec olejowy dla Urzędu Gminy za kwotę 70 tys. zł. Jego montaż ma nastąpić 

pomiędzy świętami; 

- zlecono wykonanie projektu na salę gimnastyczną z zapleczem w Łaguszowie za kwotę  

50 tys. zł; 

- zakupiono dla OSP Łagów bramę wjazdową za 10 tys. zł. Ze środków Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego przygotowali pomieszczenia przystosowując je pod drugi samochód. 

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu wykonało rowy przydrożne w Babinie oraz znakowanie 

drogi poziome Babin – Baryczka, finansowane w 50 proc. przez Gminę i 50 proc. przez Powiat. 

Starostwo Powiatowe, jako inwestor będzie wykonywało na terenie powiatu wczesne 

ostrzeganie poprzez montaż syren. Na terenie Gminy Przyłęk będzie zamontowana na dachu Urzędu 

Gminy jedna syrena dźwiękowa jak również z ostrzeganiem głosowym ludności przed zagrożeniami. 

Na rok 2018 przesunęliśmy: 

- przebudowę drogi w Babinie Północnym ze względu na zbyt dużą kwotę przetargową 104 zł 

za 1metr 2,  poprzednio było 70 – 75 zł za 1 m2; 

- budowę ogrodzenia strażnicy OSP w Mszadli Nowej, ponieważ w budżecie mieliśmy 

zaplanowane na ten cel 20 tys. zł, oferty były na kwotę 28-29 tys. zł. Na 2018 r. wprowadziliśmy do 

budżetu gminy na to zadanie kwotę 30 tys. zł; 

- przebudowę drogi w Kulczynie, ale o wykonaniu tej drogi zadecyduje wyrok Sądu 

Rejonowego w Zwoleniu gdzie toczy się postępowanie o jej zasiedzenie w złej wierze. 
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Oznajmił, że ostatnio zwiększyła się ilość wypadków drogowych na naszym terenie:  

w Mszadli Dolnej rozjechano „Sierżanta”, w Łagowie uszkodzono ogrodzenie cmentarza (trzy 

przęsła), w Wólce Łagowskiej uderzono w drzewo. Osoby są znane Policji, wyciągnie ona 

konsekwencje z popełnionych czynów. 

Poinformował również o zleceniu wykonania przyłącza energetycznego do budynku w Babi- 

nie po byłym przedszkolu i zakupie dodatkowo dwóch samochodów żużla stalowniczego, aby 

umożliwić dowóz dzieci w miejscowości Andrzejów – Borowiec za p. Wójcikiem, gdzie nakręca 

autobus (zbyt małe rondo). Drobniejszy żużel przeznaczono na niwelowanie ubytków na drodze 

Ławeczko Nowe – Helenów oraz na drodze od kościoła do cmentarza w Łagowie. Jeśli chodzi o OZE, 

to wystosowano pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Odpowiedź nie do końca 

załatwia sprawę, gdyż z chwilą zwiększenia kwoty alokacji cztery gminy o tej samej punktacji 

otrzymają dodatkowe środki.  

Na zakończenie oznajmił, że Regionalna Izba Obrachunkowa po przeprowadzonej kontroli 

zakwestionowała sprawę ujawniania tajemnicy skarbowej. Dotyczy to wszystkich Gmin, nie tylko 

naszej. Ze wstępnych uzgodnień ze Skarbnikiem Gminy wynika, że prawdopodobnie sołtysi otrzymają 

czyste kwitariusze, na których przyjmować będą pieniądze od mieszkańców, zaś nakazy i upomnienia 

dla podatników będą w kopertach. 

Następnie złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia dla zebranych  

i ich rodzin. 

 

Ad. 11.–13. 

 Pan Dariusz Dusiński przedłożył propozycję złożenia do Prezesa Banku Spółdzielczego  

w Zwoleniu pisma o możliwości zainstalowania bankomatu przy oddziale w Przyłęku, co byłoby 

dużym udogodnieniem dla mieszkańców Gminy. Zwrócił się z prośbą o założenie 1 lampy oświetlenia 

ulicznego w Lucimi.  

Wszyscy zaakceptowali propozycję radnego w sprawie instalacji bankomatu.  

Pani Bożena Mistygacz prosiła o dopisanie na tablicy z nr posesji koło p. Kominka nr 55.  

Pan Wojciech Szmajda w imieniu radnych i swoim prosił o możliwość zorganizowania  

i przeprowadzenia szkolenia dla osób przyjmujących pracowników zza wschodniej granicy w naszej 

Gminie do połowy stycznia 2018 r. Nie można nadążyć za zmieniającymi się przepisami i koniecznym 

staje się szkolenie przeprowadzone przez wszystkie instytucje, które mają z tymi sprawami do czynie- 

nia, tj. urząd celny, biuro pracy i ZUS.  
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Ustosunkował się również do sprawy poruszonej przez niego podczas posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej, gdyż uważa, że przy planowanej reformie oświaty, gdzie nie mówiło się o likwidacji 

szkół, tylko o wygaszaniu gimnazjów, wypracowany został wspólny wniosek z myślą o szkołach 

podstawowych o stopniu organizacyjnym 0–VI, który był najbardziej korzystnym rozwiązaniem.  

Po interwencji rodziców i innych osób wyraziliśmy zgodę na klasy 0-VIII. Po przeprowadzeniu 

przeglądu bazy lokalowej szkół każdy dyrektor placówki oświatowej złożył pisemne potwierdzenie, że 

jest miejsce na dodatkowe klasy VII i VIII, z wyjątkiem PSP w Mszadli Starej. Rada Gminy 

zawierzyła dyrektorom i podjęła stosowną uchwałę. Po upływie 3‒4 tygodni wpłynęło pismo w 

sprawie budowy sali gimnastycznej w Łaguszowie, z czym p. Szmajda się zgadza, ale z dodatkowymi 

salami lekcyjnymi, bo nie ma możliwości pomieszczenia uczniów – już nie. Pismo było przecież 

omawiane na posiedzeniach komisji. Nie podobał mu się sposób podejścia do tego problemu. Prosił, 

aby Rada nie odbierała źle tego, o czym mówił, ale w jaki sposób ją potraktowano? Chyba nie tak 

powinno być. Stwierdził, że każdy ma prawo do swojego zdania na ten temat, tym bardziej że był 

uczestnikiem w tejże sprawie. 

Przewodniczący Rady poinformował o planowanej na koniec roku sesji na 28 grudnia,  

na którą zostało zaproszonych 15 osób, podobnie jak rok temu, i bardzo prosi radnych o sprawny 

przebieg sesji (na posiedzeniach komisji omówić i rozpatrzyć wszystkie problemy), a nie analizować 

dodatkowo budżetu na sesji czy innych problemów. 

Radny Dariusz Dusiński był oburzony tym faktem, bo na komisjach jest tylko 4 lub 5 radnych,  

a o niektórych sprawach winni być poinformowani wszyscy. Jeśli radny chce przedstawić swoje 

stanowisko, dlaczego głosuje za lub przeciw, ma do tego prawo. Przy szerszym gremium można 

zdobyć, uzyskać aprobatę większości przedkładanych wniosków lub spraw, to może coś z tego 

wyniknie.  

Prowadzący obrady wyjaśnił, że na posiedzeniach komisji prowadzi się dyskusję, przedstawia 

się problemy i wysuwa wnioski, a na sesji przyjmuje się je albo nie już omówione sprawy. Nikomu 

głosu nie odmówił i nie odmawia ani nie zabrania. Jeśli tak szczegółowo będą rozpatrywane problemy 

omawiane na komisjach, to może komisje są niepotrzebne. 

Pan Dariusz Dusiński powrócił do przedstawianej propozycji przeznaczenia 100 tys. zł na 

ogrodzenie. Zasugerował, że głęboko by się nad tym zastanowił, żeby nie były to pieniądze wyrzucone 

w błoto. Można przeprowadzić rozmowę z podmiotem, który prowadzi PSZOK, aby we własnym 

zakresie zrobił ogrodzenie, a ewentualnie 100 tys. zł, zamiast dla niego, przeznaczyć dla 

mieszkańców.  

W przeciwnym razie wyręczamy podmiot. 
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Pan Marian Kuś przekazał informacje o projektowanych trzech wersjach drogi S12 i prosił 

osoby zainteresowane o zapoznanie się i przedłożenie propozycji czy wniosków związanych  

z przebiegiem tras na zebraniu w dniu 18 grudnia 2017 r. w Załazach w godz. od 1100  do 1500. Mapy 

są do wglądu w Urzędzie Gminy i można się z nimi zapoznać. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXI 

sesji VII kadencji Rady Gminy o godzinie 1100. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


