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Protokół nr 33/2013 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 93,33% (zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Nieobecny usprawiedliwiony: Łukasz Badeński.  

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. Sołtysi – 25 osób  

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

Przebieg sesji 

Obrady XXXIII sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodni-

czący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał wszystkich zebranych.  

Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co sta-

nowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594). Uwzględniając wniosek Wójta, zapro-

ponował wprowadzenie dodatkowo do porządku obrad: pkt 6a „Podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej – projekt nr 6”, pkt 8a „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwa-

łę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przy-

łęk na lata 2010–2014 – projekt nr 7” oraz pkt 8b Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy. 

Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad. Radni  

nie zgłaszali uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie 

jawne przedłożone wnioski. W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Gminy  
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jednogłośnie przyjęła propozycję zmian. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przed-

stawiał się następująco:  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. XXXII, sesji  

4. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli, 

dla których Gmina Przyłęk jest organem prowadzącym – projekt nr 1 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Skarb Państwa lokalu 

mieszkalnego na rzecz najemcy – projekt nr 2 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnego Dyrektora Lasów Pań-

stwowych dotyczącego uznania lasów położonych na terenie Gminy Przyłęk za ochronne  

– projekt nr 3 

6a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej – projekt nr 6 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  

2013–2020 – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013  

– projekt nr 5 

8a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowa-

nia mieszkaniowym zasobem Gminy Przyłęk na lata 2010–2014 – projekt nr 7 

8b. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

9. Zapytania i interpelacje 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

11. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Prowadzący obrady poinformował, że radni nie wnosili uwag do protokołu.  

W związku z powyższym stwierdził, że protokół z XXXII sesji uważa się za przyjęty. 

 

Ad. 4. 

 Wójt Gminy, zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Zespół w Radomiu w ramach przeprowadzonej kontroli, przedłożył do akceptacji Radzie 

Gminy projekt uchwały nr 1. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem,  
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czy mają uwagi i wnioski do projektu nr 1. Radni nie wnosili uwag. Prowadzący obrady prze-

prowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę 

nr 207/XXXIII/13 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli,  

dla których Gmina Przyłęk jest organem prowadzącym. 

 

Ad. 5. 

 Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy projekt uchwały nr 3 na podstawie złożonego 

pisma nr GMP.N.6840.24.2013 Starostwa Powiatowego w Zwoleniu z dnia 3 czerwca 2013 r. 

– jako przedstawiciela Skarbu Państwa. Konieczność podjęcia stosownej uchwały podykto-

wane jest tym, że nieruchomość gruntowa, oznaczona nr 167, jest współwłasnością Skarbu 

Państwa i Gminy Przyłęk. Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu uchwały,  

w związku z czym prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr 208/XXXIII/13 w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie przez Skarb Państwa lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 

 

Ad. 5. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na poprzedniej sesji Rada Gminy poprzez głosowanie pozy-

tywnie zaopiniowała wniosek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu  

w sprawie uznania za ochronne lasów o powierzchni 4,92 ha znajdujących się na terenie 

Gminy Przyłęk. Po przesłaniu pozytywnej opinii do Nadleśnictwa w Zwoleniu oraz Regio-

nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zainteresowani zwrócili się  

z prośbą o zaopiniowanie wniosku w ww. sprawie w formie uchwały. W związku z tym został 

przedłożony do akceptacji projekt uchwały nr 6.  

Radni nie wnosili uwag. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

Uchwałę Nr 209/XXXIII/13 w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnego Dyrektora  

Lasów Państwowych dotyczącego uznania lasów położonych na terenie Gminy Przyłęk  

za ochronne. 
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Ad. 6a. 

 Na pisemną prośbę Starostwa Powiatowego w Zwoleniu o udzielenie pomocy finan-

sowej, tj. współfinansowania kosztów udziału Gminy w dożynkach powiatowych, Wójt Gmi-

ny przedstawił projekt uchwały nr 6.  

Radni nie zgłaszali uwag, w związku z czym prowadzący obrady przeprowadził  

głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę  

Nr 210/XXXIII/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

 

Ad. 7.–8. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013–2020 i w zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć wie-

loletnich na lata 2013–2020 wraz z objaśnieniami do Uchwały nr 211/XXXIII/13 w sprawie 

zmian w WPF – projekt uchwały nr 4. Następnie przedstawiła wprowadzone zmiany  

w Uchwale Budżetowej na 2013 r. – projekt uchwały nr 5, w której zwiększono dochody bu-

dżetu Gminy o 1 521 zł. Ustalono dochody w łącznej kwocie 19 288 186,41 zł, z tego: a) bie-

żące w kwocie 18 513 771,41 zł i b) majątkowe w kwocie 774 415 zł. Zmianie uległa tabela 

nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększono wydatki 

budżetu Gminy o 15 700 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 21 509 841,41 zł,  

z tego: a) bieżące w wysokości 18 430 564,41 zł i b) majątkowe w kwocie 3 079 277 zł. 

Zmianie uległa tabela nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

Zmniejszono wydatki inwestycyjne o 25 000 zł i ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych  

w wysokości 3 057 093 zł. Dokonano zmian wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie 

z tabelą nr 3 do Uchwały Nr 169/XXVIII/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. W wyniku wprowa-

dzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy o 14 179 zł, który zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na ra-

chunku bieżącym budżetu Gminy. Ustalono deficyt w wysokości 2 221 655 zł, sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z: a) kredytów w kwocie 1 676 000 zł i b) innych źródeł (wolne 

środki) 545 655 zł. Zmniejszono przychody o kwotę 40 421 zł i po dokonaniu zmian ustalono 

przychody w wysokości 2 525 655 zł z tytułu: a) kredytów 1676 000 zł, b) innych źródeł 

(wolne środki) 545 655 zł oraz c) nadwyżki z lat ubiegłych 304 000 zł. Zmniejszono rozchody 

o kwotę 54 600 zł. Po dokonaniu zmian ustalono rozchody w kwocie 304 000 zł z następują-

cych tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów 215 200 zł i b) spłaty otrzymanych pożyczek  

88 800 zł. Ustalono limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz 
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pożyczek przeznaczonych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800 000 zł, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 676 000 zł. Szczegółowo omó-

wiła załącznik nr 1 do uchwały, tj. Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należą-

cym i nienależącym do sektora finansów publicznych, Plan dochodów budżetu na 2013 r.  

– zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na 2013 r. – zmiany, tj. Tabela nr 2,  

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. – zmiany, tj. Tabela nr 3. 

Radni nie wnosili uwag. Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowania jawne 

projektów uchwał nr 4 i 5, w wyniku którego Rada Gminy w Przyłęku przyjęła jednogłośnie: 

Uchwałę Nr 211/XXXIII/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2013–2020 i Uchwałę nr 212/XXXIII/13 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budże-

towej na 2013. 

 

Ad. 8a. 

 Wójt Gminy poinformował o konieczności wprowadzenia zmian w Uchwale  

nr 331/XXXXVII/09 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Przyłęk na lata 2010–2014 z dnia 31 grudnia 2009 r., zmienionej Uchwałą 

nr 64/IX/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. Zmiany dotyczą aktualizacji zasobów mieszkaniowych 

Gminy, ponieważ po sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Ławeczku Starym ubył 1 lokal 

mieszkalny, a przybyły 2 lokale mieszkalne w Łagowie „Agronomówka” i Helenowie (nieru-

chomość zabudowana przejęta od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 

Terenowy w Warszawie). Radni nie zgłaszali uwag. Prowadzący obrady poddał pod głosowa-

nie projekt uchwały nr 6, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 213/XXXIII/13 

zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Przyłęk na lata 2010–2014. 

 

Ad. 8b. 

Teresa Woźniak jako Przewodnicząca odczytała wnioski z posiedzeń Komisji Rewi-

zyjnej na podstawie protokołu nr 27/2013 z dnia 27 maja 2013 r. oraz nr 28/2013 z dnia  

19 czerwca 2013 r.  

Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła wnioski i uwa-

gi z posiedzenia komisji zgodnie z protokołami nr 26/2013 z 20 maja 2013 r. i nr 27/2013  

z 24 czerwca 2013 r.  
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Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przekazała infor-

mację z pracy tej komisji w oparciu o protokoły nr 26/2013 z dnia 23 maja 2013 r. i 27/2013  

z dnia 20 czerwca 2013 r. 

Dariusz Dusiński stwierdził, że przedstawione koszty ogrzewania olejowego i węglo-

wego są zbliżone w poszczególnych placówkach oświatowych. Proponował, aby na przy-

szłość zastanowić się nad zmianą źródła ogrzewania budynków szkolnych na źródła odna-

wialne np. peletami energetycznymi, które są po dziś dzień tańsze niż olej opałowy. 

 

Ad. 9.–10. 

Wójt Gminy oznajmił, iż otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w nagraniu odcinka 

programu „Sprawa dla reportera” autorstwa Elżbiety Jaworowicz w sprawie przedłużenia 

umowy użyczenia budynku po byłej szkole podstawowej dla Domu Samotnych Matek „Dar 

Serca” w Lucimi ze Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” w Ożarowie Mazowiec-

kim. Nie jest to Dom Samotnej Matki w Lucimi, ponieważ przebywają tam również męż-

czyźni. Zapytał zebranych, czy popierają wniosek o nieprzedłużanie umowy użyczenia bu-

dynku w Lucimi, gdyż ma zamiar przeprowadzić remont tego budynku (straszy turystów 

przemieszczających się szlakiem turystycznym Bałtów – Puławy – Czarnolas) z zamiarem 

jego przystosowania na mieszkania socjalne dla mieszkańców z terenu Gminy Przyłęk. Więk-

szość zebranych poparła wniosek Wójta Gminy. Wójt dodał, że zostały wysłane do wójtów i 

burmistrzów pisma o zapewnienie lokum zgodnie z ostatnim miejscem zameldowania osób 

bezdomnych przebywających w Lucimi. W naszej Gminie coraz więcej rodzin będzie potrze-

bować mieszkań socjalnych, np. z Grabowa nad Wisłą 2–3 rodziny, rodzina po spaleniu domu 

w Zamościu na razie nie potrzebuje pomocy, bo wyjechała do Niemiec. Rodzina Adachów, 

która samowolnie wprowadziła się do Lucimi, od 1 lipca 2013 r. będzie miała zabezpieczone 

mieszkanie w Lucimi, za które sama będzie ponosić koszty ogrzewania, energii elektrycznej 

oraz czynszu. Art. 101 ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 182) wyraźnie mówi, iż „W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo 

jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały”. Gmina musi zabezpie-

czyć takiej osobie pomieszczenia zastępcze lub mieszkanie socjalne. Budynek wymaga  

remontu łącznie z wymianą instalacji grzewczej, tym bardziej że w tym budynku był już po-

żar, który został wcześniej zauważony i dlatego nie doszło do poważniejszych konsekwencji. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu wydał decyzję natychmiastowego 
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opuszczenia lokalu nieprzystosowanego do zamieszkania. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu 

„Mar-Kot” z Ożarowa odwołał się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

który utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Mimo po-

niesienia kosztów związanych z przygotowaniem projektu przystosowania tego obiektu przez 

Gminę za kwotę 8 tys. zł i przekazania zainteresowanym nic nie zrobili w tej kwestii. Po 

wszczęciu postępowania przez PINB w Zwoleniu i nałożeniu kary w wysokości 10 tys. zł na 

Stowarzyszenie Mar-Kot z Ożarowa należność została uiszczona. 

Następnie poinformował o wyłonieniu firmy, tj. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

ATK Recykling z Radomia, w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych przez  

1,5 roku. Gmina zapłaci 136 080 zł za odbiór odpadów komunalnych od lipca do grudnia 

2013 r. W ramach tej kwoty każdy właściciel nieruchomości zabezpieczony zostanie w worki 

i pojemniki, firma zapewni też PSZOK. Nie zachodzi konieczność podejmowania nowej 

uchwały w sprawie wysokości opłaty za odbiór odpadów zgodnie z przyjętą uchwałą  

nr 161/XXVII/12 z 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Firma SITA z Radomia  

sp. z o.o. złożyła ofertę na 182 688 zł, natomiast ALMAX sp. z o.o. z Radomia na kwotę  

304 000 zł. Korzystając z obecności sołtysów, prosił, aby przedyskutować pobór należności 

za odbiór odpadów komunalnych w drodze inkasa przez sołtysów za wynagrodzeniem w wy-

sokości od 3 do 5 proc. pobranej wpłaty. Ewentualny projekt uchwały zostanie sporządzony 

na następną sesję. Poinformował o podjęciu decyzji o zakupie przepustów do Mszadli Nowej, 

Okrężnicy, Łagowa i Rudek w celu odprowadzenia zgromadzonej wody z zalanych pól przez 

opady. Gmina rezygnuje z ubiegania się o środki na termomodernizację budynku OSP w Za-

mościu Starym, ponieważ większość prac nie kwalifikuje się jako termomodernizacja (pod-

wieszenie sufitu, wykonanie dachu i podłogi), remont wykonany będzie w ramach środków 

własnych po przeprowadzeniu przetargu. Zapoznał zebranych z wykazem podziału 100 samo-

chodów kruszywa na likwidację ubytków i utwardzenie dróg gminnych na poszczególne 

miejscowości. W związku z organizacją festynu rodzinnego w Publicznym Gimnazjum  

w Przyłęku 28 lipca 2013 r. celowo opóźniane jest wykonanie inwestycji „Budowa boiska 

wielofunkcyjnego” (na sierpień–wrzesień), by jeszcze wykorzystać ten plac na parking. Nad-

mienił, że istnieje obawa związana z wykonaniem dodatkowego oświetlenia ulicznego w tym 

roku, ponieważ należy jeszcze doprojektować ¼ zadań, a osoba wykonująca jest niesłowna, 

nieuchwytna prawdopodobnie z braku czasu. Oznajmił o otrzymaniu na próbę 10 lamp  

LED-owych, które w celu sprawdzenia będą się świecić całą noc i zostaną założone m.in.  
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w Pająkowie, Wólce Łagowskiej, Załazach przy Urzędzie Gminy, na krzyżówce w Babinie  

i przy boisku w Babinie. W ciągu 2 tygodni zakończą się prace związane z inwestycjami dro-

gowymi, natomiast remonty dróg gminnych (licznych uszkodzeń) rozpoczną się po przepro-

wadzeniu na naszym terenie remontów dróg powiatowych (wykonawcą jest ta sama firma). 

Jeśli chodzi o wniosek Komisji Gospodarczo-Oświatowej w sprawie sporządzenia nowej tra-

sy dowozu dzieci do szkół i gimnazjów, jest nierealny, gdyż została podpisana umowa z PKS 

Radom sp. z o.o. na dwa lata. Ustalanie nowej trasy będzie możliwe dopiero na rok szkolny 

2014/2015. Zmienione zostały przepisy, które określają odległości (3–4 km), jakie dzieci mo-

gą pokonywać do miejsca zbiórki, z którego zabierze ich autobus. Oszczędności wynikające  

z ustawy dałyby możliwość rozpisania przetargu na mniej autobusów (z 5 do 4). Ponadto 

przekazał informacje:  

– zamieszczoną w Serwisie Samorządowym o zakwestionowaniu dowozu uczniów z innego 

obwodu w jednej z gmin przez Regionalną Izbę Obrachunkową; 

– o możliwości ponoszenia przez Gminę kosztów dowozu na występy zespołów śpiewaczych, 

ale nie kół gospodyń wiejskich; 

– o posiadaniu wyceny wartości autobusu na kwotę 25 600 zł przeznaczonego do sprzedaży  

w drodze przetargu; 

– o otrzymaniu środków unijnych w wysokości 1875 tys. zł na zadanie inwestycyjne  

„Biblioteka Centrum Kulturalne Gminy Przyłęk” przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przy-

łęku. Realizacja tego zadania rozłożona jest na trzy lata. W roku 2013 biblioteka otrzyma  

200 tys. zł dotacji, w 2014 r. 1600 tys. zł i w 2015 r. 75 tys. zł. Gmina musi dołożyć 25 proc. 

ogólnych kosztów inwestycji, co stanowi 625 tys. zł; 

– o planowanych przetargach jeszcze w roku bieżącym na „Utwardzenie placu w Lipinach”, 

„Remont budynku OSP w Zamościu Starym” oraz „Poprawę warunków rozwoju sportu  

na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sporto-

wego w Przyłęku” przy PG; 

– o planowaniu sprzedaży wagi samochodowej w drodze przetargu z ceną wywoławczą brutto 

10 tys. zł; 

– podpisaniu umowy na zakup energii elektrycznej z PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą  
w Skarżysku – Kamiennej; 

– o pełnieniu dyżuru w dniach 4 lipca 2013 r. w godz. 8.30–14.00 w sali narad Urzędu Gminy 

przez konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych Oddziału Zamiejscowego w Radomiu; zainteresowanych pozyskiwa-

niem funduszy europejskich zapraszamy na konsultację; 



9 

 

– o zgłaszaniu się chętnych na wypożyczenie ciągnika z kosiarką do pokoszenia wszystkich 

poboczy dróg gminnych (100 zł brutto za godzinę pracy). 

Ponadto sołtysi otrzymali przygotowane materiały informacyjne ze Starostwa Powia-

towego w Zwoleniu mówiące o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

Gminy Przyłęk. Po wykonaniu prac geodezyjnych kartograficznych projekt operatu opisowo- 

-kartograficznego zostanie wyłożony na 15 dni roboczych do wglądu w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Zwoleniu. W tym czasie można zgłaszać uwagi do tych danych.  

Radna Ewa Molenda prosiła o założenie przepustu koło p. Chojeckiego w Szlachec-

kim Lesie, aby odprowadzić zalegającą wodę. Wójt Gminy wyjaśnił, że tam nie ma możliwo-

ści odprowadzenia wody (powstało zadołowanie drogi, bo osiadł grunt).  

Zenon Marsula zgłosił konieczność odwodnienia zalanych terenów za przetwórnią  

w Pająkowie oraz w Wólce Łagowskiej koła p. Burka i Jacka Kusia. 

Odpowiedzi udzielił Mirosław Madejski, członek Zarządu Starostwa Powiatowego  

w Zwoleniu. Oznajmił, że zgłoszona sprawa przez radnego została już dokładnie przedysku-

towana na miejscu z sołtysem i dyrektorem Przetwórni Owoców i Warzyw w Pająkowie.  

Odbyła się również rozmowa z właścicielem zakładu, który wyraził zgodę na odprowadzenie 

wody przez ich rów. Prace te zostaną wykonane. Z kolei ze sprawą zalania terenów w Wólce 

Zamojskiej musi się najpierw zapoznać, aby zająć stanowisko w tej sprawie.  

Marek Stępień zgłaszał brak widoczności na krzyżówkach w Babinie przy drodze  

powiatowej. 

Mariusz Rusinowski poinformował o zadołowaniu drogi za p. Wójcikiem (była propo-

zycja ogrodzenia i miała służyć tylko do użytku lokalnego), pytał o znaki informacyjne  

z nr. posesji oraz wskazał konieczność zasypania dołu na drodze przeciwpożarowej kruszy-

wem w Andrzejowie. 

 Odpowiadając, Wójt Gminy oznajmił, że nie będzie ogrodzenia, tylko zostanie wsta-

wiony znak zakaz wjazdu (obecnie jest ona nieprzejezdna po pracach związanych z wodocią-

gowaniem). Najpierw trzeba podciąć gałęzie i udrożnić drogę górą. Po sprawdzeniu stanu 

drogi przeciwpożarowej odpowiednie prace zostaną wykonane, będzie jednak problem z do-

wozem kruszywa na tę drogę (od strony p. Kurpińskiego nie dojedzie ciągnik, przekazał soł-

tys z Andrzejowa, tylko drogą równoległą do krzyżówek w lewo).  

 Sołtys z Zamościa prosiła o wysypanie drogi kruszywem koło p. Zawodnika i p. Wól-

czyńskiej, natomiast Wojciech Mazur poinformował o wałęsającym się psie i brudnej wodzie 

z hydrantu. 
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Wójt Gminy stwierdził, że samo kruszywo nie rozwiąże problemu, ponieważ 300 m.b. 

drogi jest nieprzejezdnych przy rosnących tam drzewach (wymienieni mieszkańcy jeżdżą 

przez prywatne działki). Musi najpierw trochę obeschnąć ten odcinek drogi, potem Gmina 

postara się wysypać częściowo gruz zgromadzony na placu w Lipinach i pozostającym mate-

riałem po rozbiórce budynku w Łagowie. Przeciąga się sprawa rozebrania budynku w Łago-

wie (nie można zrobić tego na zgłoszenie), gdyż odległość budynku od miedzy winna wyno-

sić połowę wysokości budynku. Prace się wydłużą, bo trzeba zrobić projekt rozbiórki. Prosił 

sołtysa z Ławeczka Nowego, aby zgłosił oficjalnie na piśmie sprawę wałęsającego się psa  

do p. Barbary Małek. 

Tomasz Woźniak podziękował p. Wójtowi za poprawienie widoczności na krzyżówce 

w Łagowie. Zapytał, czy będzie robione boisko w Łaguszowie; dodał, że PSP jest na drugim 

miejscu pod względem liczby uczniów. 

Teresa Talaga podziękowała Wójtowi Gminy za realizację drogi Przyłęk (Nadbłocie) 

 –Zamość oraz przypomniała o przepustach od p. Zofii Adach do p. Jasika koło p. Serafina. 

Wójt Gminy stwierdził, że nie zachodzi konieczność zakupu nowych przepustów,  

bo są one tylko zamulone i z tym problemem poradzą sobie strażacy – udrożnią je przez prze-

płukanie. Przekazał, że zaproponuje Radzie Gminy budowę boiska w Łaguszowie prawdopo-

dobnie w 2014 r. na wzór boiska w Mszadli Starej (trawiaste z bieżnią ?). Boisko to musi po-

wstać, gdyż Gmina otrzymała bezpłatnie nieruchomość gruntową i, jeśli w ciągu 5 lat nie zo-

stanie wybudowane, zabiorą przekazany grunt. 

Andrzej Włudarczyk zaproponował zorganizowanie uzupełniania kruszywem tylko 

ubytków dróg (dołków) – wtedy dłuższy odcinek drogi będzie przejezdny. 

Maria Jeżewska podziękowała Wójtowi Gminy za wykonanie dwóch odcinków dróg 

w Grabowie nad Wisłą i zwróciła się do p. Mirosława Madejskiego z prośbą o interwencję 

Starostwa Powiatowego w Zwoleniu w sprawie ogromnego dołu i dołków na zakręcie koło 

IUNGU w Grabowie nad Wisłą. 

Andrzej Kula podziękował Wójtowi Gminy w imieniu mieszkańców i swoim za wy-

konanie drogi do p. Urbanka i zapytał, czy będzie robiona droga do Helenowa w tym roku.  

Wójt potwierdził wykonanie tej drogi w roku bieżącym (jest już podpisana umowa). 

Po kolejnym złożeniu podziękowań Wójtowi Gminy przez p. sołtys z Babina podzię-

kował on w imieniu swoim wszystkim radnym za wszystkie głosowania nad zabezpieczaniem 

środków finansowych w budżecie na realizację tych zadań. 

Beata Malesa podziękowała Wójtowi Gminy za szybką interwencję (na jej prośbę)  

w sprawie ocieplenie ściany budynku przed wykonaniem placu zabaw. 
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 Wojciech Szmajda podzielił pogląd sołtysa z Załaz; uważa, że zasypywanie kruszy-

wem tylko ubytków, dołków przy tak dużym popycie byłoby bardziej po gospodarsku. Poin-

formował o potrzebie podcięcia gałęzi drzew lipowych przy budynku po byłym przedszkolu 

w Grabowie nad Wisłą, stwarzających zagrożenie (bez sprzętu specjalistycznego nic się nie 

zrobi), oraz prosił przedstawiciela Starostwa Powiatowego o interwencję w sprawie pogłębie-

nia rowu na odcinku 500 m.b. przy drodze powiatowej od p. Wójcika w (Nowym) Grabowie 

nad Wisłą w kierunku Stefanowa (zalewa rodzinę Winiarskich, Jaskulskich, Gajowiaków  

i Januszkiewiczów).  

 Mirosław Madejski sprostował informacje dotyczącą rozpoczęcia nauki języka rosyj-

skiego – po 1 godz. tygodniowo w kl. IV w każdej szkole podstawowej w roku szkolnym 

2013/2014. W następnym roku szkolnym nauka będzie prowadzona w klasach IV i V,  

w 2015/2016 w klasach IV, V i VI. Odnosząc się do sprawy koszenia poboczy przy drogach 

powiatowych, stwierdził, że z uwagi na liczne opady deszczu pobocza były już trzeci raz ko-

szone. Powiat nie może sobie pozwolić na wykaszanie całych rowów, wykaszany jest pas  

o odległości około 120 cm, licząc od brzegu, aby uzyskać lepszą widoczność. Powiat zapo-

znany jest z drożnością rowów we wszystkich gminach z uwagi na specyficzny mokry rok. 

Potrzebna jest pomoc mieszkańców, którzy winny zadbać o drożność rowów przy swojej po-

sesji. Rowy są zasypywane przez samych mieszkańców podczas prac polowych. Główne od-

wodnienia (ciągi) zostaną przez Powiat wykonane, są zabezpieczone środki na ten cel. 

Jest pod dużym wrażeniem cierpliwości i wyrozumiałości użytkowników dróg w te-

macie remontu dróg przy dość kapryśnej pogodzie. Powiat rozpoczął łatanie dziur na drogach 

5 maja br., jednak przy tak intensywnych opadach nie tylko wydłuża się termin realizacji, ale 

też nie ma gwarancji dobrego wykonania, a czasem nawet jest ono bezcelowe. Niebawem 

zakończą się prace remontowe dróg na terenie Gminy Przyłęk.  

Podziękował Radzie i Wójtowi Gminy za dotację na zakup kardiogramów razem  

z centralą intensywnego nadzoru dla pacjentów Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego  

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu.  

Uświadomił zebranym, że budżet Gminy Przyłęk dysponuje kwotą 19 mln zł, nato-

miast budżet Powiatu – 30 mln zł i obejmuje swoim działaniem pięć gmin. Posiada on zadłu-

żenie w wysokości 7 mln zł, które miało sens, ponieważ od początku istnienia Powiatu wyko-

nano inwestycje za 62 mln zł, w tym 40 mln to środki zewnętrzne. Powiat nie może się już 

dalej zadłużać. Ma bardzo poważne problemy ze służbą zdrowia. Nie bez powodu jest rozda-
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na do wypełnienia ankieta. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z 2010 r. jeśli zakład 

opieki zdrowotnej przynosi straty, to organ prowadzący (założycielski) musi je pokryć  

do 31 marca. Powiat dokłada do bieżących i doraźnych remontów i inwestycji służby zdro-

wia. Ustawa nakreśliła pewne standardy, których małe szpitale nie spełniają i trudno będzie 

spełnić, np. pełna informatyzacja, z którą Powiat się jednak uporał, bo złożony wniosek został 

zaakceptowany i otrzymano środki unijne w wysokości 2 mln zł na realizację tego zadania. 

Pozostaje problem zapewnienia od roku 2016 dostępu do łóżka z trzech stron. Zwoleński 

szpital ma małe pokoje z czterema łóżkami, według nowych wymogów wejdą dwa lub ewen-

tualnie trzy. Na dostosowanie szpitala do wymogów potrzebne są środki wstępnie szacowane 

na mniej więcej 3 mln zł. Są prowadzone intensywne rozmowy z pracownikami zakładu 

opieki zdrowotnej, niewykazującymi chęci współpracy, jak również debaty społeczne na tere-

nie Powiatu, z którymi prawdopodobnie wejdziemy również na teren gmin. Jednak definityw-

nie sprzeciwiają się temu pracownicy, a wręcz kategorycznie związki zawodowe. Rozpoczęto 

prowadzenie rozmów z podmiotami prywatnymi w ramach wstąpienia w partnerstwo  

publiczno-prywatne, gdzie podmioty wyłożyłyby środki, a majątek pozostałby w ZOZ-ie. 

Następną propozycją jest przekształcenie w spółkę ze 100-proc. udziałem Powiatu, ale nic  

to nie da, bo finansowanie będzie dalej z tego samego źródła. Obecnie opracowywany jest 

plan restrukturyzacji – z jakimi efektami, to się dopiero okaże. Wstępnie widać, że sama 

przychodnia wypracowuje dość duży zysk (około 1,5 mln zł), który jest systematycznie  

wkładany w szpital (oddział długoterminowej opieki medycznej i paliatywny, straty sięgające 

1,6 mln zł). W tym roku według posiadanych informacji Zarządu Powiatu szpital już zamknął 

się stratą w wysokości 234 tys. zł, po odliczeniu amortyzacji jest na plusie 89 tys. zł (część 

kosztów jednak poniesiono w 2012 r. na poczet 2013 r.). Minister Zdrowa wcześniej zachęcał 

do zakładania takich oddziałów, które teraz przynoszą straty. To, jaką decyzję podejmie Rada 

Powiatu, trudno przewidzieć. Problem szpitala dostrzega Zwoleń i Przyłęk, reszta gmin stoi  

z boku. Przyjmować pacjentów musimy z całego powiatu. Podmiot prywatny chce nawet do-

budować część szpitala, wykładając własne środki. Będzie mógł wtedy prowadzić szerszy 

zakres usług: leczyć za darmo i prowadzić dodatkowe usługi odpłatnie. Presja społeczeństwa 

jest taka, by gminy zaczęły współfinansować szpital. Po dalszym dokładnym rozpoznaniu 

tematu Starosta Powiatu Zwoleńskiego przekaże propozycje rozwiązania tego problemu.  

Powiat poczynił także działania, aby policja nie kierowała tirów objazdem przez nasze 

drogi, tj. tych pojazdów, które nie mieszą się w tej kategorii drogi. Po zrobieniu inwentaryza-
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cji mostów okazało się, że Gmina Przyłęk ma most o największej nośności 16 ton, co daje 

możliwości karania kierowców przewożących większe ładunki. 

Dariusz Dusiński zwrócił uwagę na ustawodawców (sejm, senat), którzy nie zabezpie-

czają środków na godne dożycie ostatnich dni przez ludzi, a zapewniają m.in. przepisy  

na tworzenie hoteli dla zwierząt, chronienie bobrów wyrządzających ogromne szkody  

ludziom.  

Mirosław Madejski podał przykład wydania zalecenia w ramach przeprowadzanej 

kontroli przez Państwową Straż Pożarną w sprawie budowy drogi ewakuacyjnej, która musi 

być oddalona minimum 5 m.b. od budynku. Środki zabezpieczone w budżecie na docieplenie 

budynku straży zostały więc wycofane i przeznaczone na budowę nowej drogi ewakuacyjnej 

przy drodze ewakuacyjnej już istniejącej. 

 

Ad. 11. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XXXIII sesji 

VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 11.20. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

  


