Protokół nr 33/08
z obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 31 grudnia 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Stan osobowy Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych.
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.
Obrady rozpoczęto o godz.9.00, a zakończono o godz. 11.10.
Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Marian Kuś – Wójt Gminy. Mirosława
Witczak – Skarbnik Gminy oraz zaproszeni goście, tj. Jerzy Koziński – Starosta Zwoleński
i Teresa Wójtowicz – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy
Przyłęk.
Otwarcia XXXIII sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał przewodniczący Rady Gminy
– Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał przybyłych na sesję. Stwierdził, że w sesji uczestniczy
14 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W wyniku
przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie zatwierdzili następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji;
2. Zatwierdzenie porządku obrad;
3. Wystąpienie zaproszonych gości;
4. Przedstawienie wniosków i opinii Komisji Rady Gminy;
5.

Uchwalenie budżetu na 2009 rok:
– przedstawienie opinii RIO,
– informacja Wójta w sprawie budżetu gminy na 2009 rok,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 – projekt nr 1;

6. Informacja Wójta w sprawie wykonania zadań inwestycyjnych za 2007 r. i 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii – projekt nr 2;
8. Podjęcie uchwały budżetowej;
9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej XXXII sesji
10. Interpelacje, wnioski i zapytania;
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski;
12. Zamknięcie obrad.

Ad. 3.
Prowadzący obrady w imieniu swoim i zebranych podziękował za dotychczasowy dwuletni
wkład pracy Starostwu Powiatowemu w Zwoleniu. Następnie głos zabrał zaproszony gość Jerzy
Koziński – Starosta Zwoleński – który podziękował za dotychczasową dobrą współpracę Gminy ze
Starostwem. Stwierdził, że na podstawie danych statystycznych Gmina Przyłęk plasuje się na ostatnim
miejscu pod względem wysokości nakładów przeznaczonych przez Starostwo. W związku z tym Rada
Powiatu założyła, że wyrówna te dysproporcje na koniec kadencji tak, aby ilość nakładów na 1 km
drogi była równa. Dlatego też podjęła decyzję w drodze uchwały, aby zadysponować w roku 2009
swoje środki w wysokości 280 tys. zł, które wykorzystane będą na dokończenie remontu drogi
Stefanów – Grabów, utwardzenie żwirem, grysem lub tłuczniem odcinka drogi przed mostem i za nim
w Borowcu zamiast asfaltu na podstawie zajętego stanowiska przez konserwatora przyrody, położenie
asfaltu w Lipinach od krzyżówki Lucimia do krzyżówki Łagów z uwagi na rozpoczęte prace
porządkowe w centrum gminy. Mimo tych nakładów Gmina nadal będzie odstawać od innych do
chwili, aż doczeka się realizacji remontu drogi Zwoleń – Janowiec planowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 na kwotę 18 mln zł. Obecnie jest sporządzana
dokumentacja z podkładami geodezyjnymi na to zadanie inwestycyjne za około 0,5 mln zł. Termin
składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2009 roku. Realne więc rozpoczęcie I etapu remontu tej
drogi przypadać będzie na 2010 rok, w którym planuje się wykonać 7 km odcinek drogi ze Zwolenia do
Babina. Ponadto Starosta zapoznał zebranych z ambitnymi i realnymi zadaniami zapisanymi
w budżecie na 2009 rok związanym z planem budowy szkoły rolniczo-technicznej w Zwoleniu,
dofinansowaniem podnośnika hydraulicznego do samochodów w wysokości 1 mln zł dla Komendy
Straży Pożarnej w Zwoleniu, z koniecznością przeprowadzenia remontu w Liceum Ogólnokształcącym
w Zwoleniu, dostosowaniem budynku szpitala do aktualnych wymagań oraz wykonaniem 100 m bieżni
przy Technikum Rolniczym w Zwoleniu. Następnie poprosił o zadawanie pytań. Głos zabrał Zenon
Marsula, który pytał o remont drogi w Pająkowie i prosił o zagwarantowanie terminu jej wykonania.
Andrzej Włudarczyk prosił o wycięcie krzaków na poboczach dróg, a Marek Stępień przypomniał
o konieczności oznakowania miejscowości Babin. Udzielając odpowiedzi na zadane pytania, Jerzy
Koziński stwierdził, że choć droga w Pająkowie jest zaplanowana w 2010 roku i została ujęta
w wieloletnim planie, to jednak nie może obecnie w 100 proc. zagwarantować wykonania tej
inwestycji, gdyż budżet jest uchwalany tylko na rok i trudno przewidzieć nie tylko wielkość środków na
kolejne lata, ale także konieczne priorytety do planowania budżetu już na 2010 rok. Poinformował, że
obecnie w 80 proc. dokonano już wycinki topoli i nadal systematycznie będą wykonywane te prace. Na
koniec swojej wypowiedzi złożył życzenia noworoczne i prosił o dalszą dobrą współpracę.

Prowadzący obrady udzielił głosu pani Teresie Wójtowicz – dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk – która podziękowała za zaproszenie i złożyła
wyjaśnienia w sprawie zmian opieki lekarskiej na terenie gminy Przyłęk z dniem 2 stycznia 2009 roku.
Nadmieniła, że w związku z zakończeniem umowy zawartej na czas określony lekarza Jerzego
Harnatkiewicza obsada lekarska będzie zapewniona i na równie dobrym poziomie. Przyjmować będzie
dodatkowo lekarz reumatolog oraz lekarz, który kończy specjalizację kardiologiczną. Lekarz medycyny
rodzinnej będzie przyjmować również w godzinach popołudniowych, codziennie w godz. 15.00–18.00.
W tych godzinach będzie także czynna apteka. Poinformowała o konieczności przeprowadzenia
remontu kotłowni w następnym roku, gdyż nie spełnia ona wymogów ppoż., wydzielenia
pomieszczenia dla sprzętu i pościeli czystej oraz dokonania modernizacji gabinetu lekarskiego do
nowych wymagań w Ośrodku Zdrowia w Załazach. Przekazała, że dzięki pomocy Wójta wymieniono
okna w gabinecie lekarskim oraz oddzielono kotłownię od klatki schodowej. Zaplanowana została na
rok 2009 także termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Przyłęku, planuje się powstanie poradni
uzależnień od alkoholu w Załazach oraz zakup karetki pogotowia, aby w razie konieczności można było
przetransportować chorego w pozycji leżącej, ponieważ obecnie trzeba aż dwa dni wcześniej
zarezerwować karetkę do transportu chorego w pogotowiu w Zwoleniu. Stwierdziła, że nie będzie
kłopotu z kierowcą, gdyż obecnie zatrudniony pan Adam Małek nabył już uprawnienia, ani z garażem
– trzeba tylko wypowiedzieć aptece jego dzierżawę. Ponieważ SPZOZ zgromadził już część środków
na zakup karetki, pani Teresa Wójtowicz poprosiła Wójta oraz Radę Gminy o dofinansowanie
w 50 proc. wymienionego zakupu ze środków gminy. Zaznaczyła, że nie może ubiegać się
o dofinansowanie z funduszu PFRON zakupu karetki, bo wojewoda nie dofinansowuje gmin.
Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie, wyjaśniła, że na terenie powiatu tylko Poradnia
Ginekologiczna w Przyłęku spełnia wszelkie normy.
Na zakończenie swojej wypowiedzi życzyła zebranym, aby nowy rok był lepszy od mijającego i jak
najmniej korzystali z usług służby zdrowia.

Ad. 4.
Pani Jadwiga Skoczylas – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – przedstawiła
wnioski i opinie wypracowane podczas posiedzenia odbytego w dniu 19 grudnia 2008 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok i przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk
na 2009 rok, zaś pani Ewa Molenda – przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej Rady
Gminy – przekazała informację z posiedzenia połączonych Komisji Rady Gminy, tj. Budżetowej

i Gospodarczo-Oświatowej, odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku zgodnie z protokołem nr
22/2008.

Ad. 5.
Pani Elżbieta Madejska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy – odczytała pozytywną uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Radomiu z dnia 1 grudnia 2008 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie budżetu na rok 2009 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego, o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
przez Gminę i prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu
Gminy. Wójt nie podzielił poglądu RIO co do obaw związanych z oświetleniem ulicznym i wyjaśnił
radnym, że zostanie sporządzona umowa użyczenia z zakładem energetycznym i wtedy punkty świetlne
będą własnością Urzędu Gminy, zaś w załączniku zadań inwestycyjnych dokonano zmiany
poprzedniego zapisu zadania inwestycyjnego z nazwy „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie
gminy” na „Modernizację punktów świetlnych na terenie gminy”. Poinformował radnych i zapewnił, że
do przedłożonego do akceptacji projektu budżetu na 2009 rok zostaną wprowadzone nowe dodatkowe
zadania inwestycyjne już na początku roku 2009. Radni nie brali udziału w dyskusji. W wyniku
przeprowadzenia głosowania Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 253/XXXIII/08
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.

Ad. 6.
Wójt Gminy omówił zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy w roku 2007 i 2008.

Ad. 7.–8.
Pani Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały budżetowej
wprowadzającej zmiany w budżecie Gminy na 2008 rok, którą następnie w wyniku przeprowadzonego
głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 254/XXXIII/08 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy w 2008 roku.
Pani Ewa Molenda – wiceprzewodnicząca Rady Gminy – odczytała projekt uchwały nr 2, który
pozytywnie zaopiniowały poszczególne komisje na swoich posiedzeniach. Po przeprowadzeniu
głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 255/XXXIII/08 w sprawie przyjęcia
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Przyłęk na 2009 rok.

Ad. 9.
Bez uwag i zastrzeżeń przyjęto protokół z poprzedniej sesji, tj. XXXII.

Ad. 10.
Na wniosek Wójta Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie upoważniła go do przedłużenia
umowy na wynajem pomieszczenia na sklep w budynku OSP w Łagowie. Następnie Tomasz Nędziak
pytał, co dalej z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Rozgorzała dyskusja w sprawie
oczyszczalni ścieków i wywozu śmieci. Odpowiadając na pytanie, Wójt stwierdził, że pozostaje nam
opracowanie programu dofinansowania ścieków i wzięcie pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1 mln
zł najwcześniej w 2010 roku.
Pani Natalia Przepiórka złożyła podziękowania Wójtowi i Radzie Gminy za wykonanie
wszystkich zadań inwestycyjnych realizowanych od początku tej kadencji dla mieszkańców Grabowa
nad Wisłą, do których przyłączył się również Wojciech Szmajda. Podziękowania złożyli także Teresa
Talaga, Ewa Czarnota, Tomasz Nędziak. Wójt przekazał zebranym życzenia noworoczne od sołtysa
z Baryczki przebywającego aktualnie w szpitalu.

Ad. 11.
Wójt Gminy ze swojej strony złożył wyjaśnienia w sprawie konfliktu w służbie zdrowia,
w który zaangażowali się sołtysi niektórych miejscowości i żaden z nich nie starał się zapoznać
dokładnie ze sprawą. Dlatego też zapoznał zebranych z niektórymi faktami. Przekazał, że dwa lata nie
upłynęły od odwołania dyrektora Łebka i nowa dyrektor po przeprowadzonej rozmowie przedłużyła
kontrakt z lekarzem Jerzym Harnatkiewiczem, tj. od 31 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Od kwietnia i maja rozpoczął się konflikt z Jerzym Harnatkiewiczem, w który zaangażowano jedną z
pielęgniarek oraz osoby prowadzące aptekę. Ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia zadzwonił i
zagroził zerwaniem kontraktu z powodu przesyłania nieprawdziwych sprawozdań i deklaracji, dyrektor
zabroniła Jerzemu Harnatkiewiczowi przesyłania danych. Zerwanie kontraktu powoduje niemożność
ponownego podpisania kontraktu z tym samym zakładem – aby ponownie kontrakt mógł być
podpisany, musiałby zmienić nazwę z „publicznego” na „niepubliczny”, czyli prywatny. Ponieważ
istniejący konflikt się pogłębiał, dyrektor zagroziła odejściem w przypadku pozostania Jerzego
Harnatkiewicza. Wówczas zaangażowano sołtysów, podając mylne informacje, że po odejściu lekarza
apteka upadnie, nie będzie lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Przyłęku. Informowano również podczas
zbierania podpisów mieszkańców, że podpisy zbierają na wniosek Wójta – co jest absolutną nieprawdą

– stwierdził Wójt. Ponadto przekazał, że zatrudnienie lekarzy to rola dyrektora SPZOZ, i stwierdza, że
reakcja o nieprzedłużaniu kontraktu była dobra, ponieważ konflikt między pracownikami stale narastał.
Pan Wojciech Szmajda podziękował za dwuletnią atmosferę zgody i zrozumienia. Życzył, aby
każdy cieszył się z osiągnięć dokonanych dla dobra Gminy, stwierdzając przy tym, że jest się czym
pochwalić.
Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku – pan
Wojciech Szmajda zamknął obrady XXXIII sesji V kadencji Rady Gminy Przyłęku.
Na tym protokół zakończono.
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