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Protokół nr 34/2013 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100% (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. Sołtysi – 22 osoby 

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

Przebieg sesji 

Obrady XXXIV sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Wojciech Szmajda, Przewodniczący 

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

wie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi kwo-

rum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samo-

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

ponował wprowadzenie dodatkowo do porządku obrad: punktu 6a „Podjęcie uchwały  

w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk jako partnera do realizacji projektu »Równy start  

dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazo-

wieckiego« w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 – projekt 

nr 4”, punktu 6b „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich  

i innych obiektów użyteczności publicznej – projekt nr 5”, punktu 6c „Podjęcie uchwały  

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  

zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk  

dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  



2 

 

– projekt nr 6”oraz punktu 6d „Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finan-

sowych na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą 

»Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk – projekt nr 7«”. Zwrócił się  

do radnych z zapytaniem, czy zgłaszają uwagi i wnioski do porządku obrad. Radni  

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

jawne przedłożone wnioski. W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Gminy jednogło-

śnie przyjęła propozycję zmian. Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał 

się następująco:  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

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

4. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

6.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 

za inkaso – projekt nr 1 

6a.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk jako partnera do realizacji pro-

jektu „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach  

z terenu woj. mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 

2007–2013 – projekt nr 4 

6b.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów 

użyteczności publicznej – projekt nr 5 

6c.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części – projekt nr 6 

6d. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową  

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa biblioteki Cen-

trum Kulturalnego Gminy Przyłęk”– projekt nr 7 

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013–2020 

– projekt nr 2 

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

– projekt nr 3 
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9. Wystąpienia Pokontrolne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 

29 lipca 2013 r. 

10. Zapytania i interpelacje 

11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

12.Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

 Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z XXXIII sesji uważa się za 

przyjęty. 

 

Ad. 4. 

Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przekazała infor-

mację z pracy tej komisji w oparciu o protokół nr 28/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r.  

Teresa Woźniak jako Przewodnicząca odczytała wnioski z posiedzenia Komisji Rewi-

zyjnej na podstawie protokołu nr 29/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r.  

Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła wnioski  

i uwagi z posiedzenia komisji zgodnie z protokołem nr 28/2013 z 16 sierpnia 2013 r.  

 

Ad. 5. 

 Wójt Gminy omówił swoją działalność międzysesyjną od 28 czerwca do 26 sierpnia 

2013 r., m.in. przekazał informację dotyczącą wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych 

pod obrady na dzisiejszej sesji, tj. „Przebudowa drogi gminnej Przyłęk (Troc)” na wartość 

300 tys. zł (1600m.b.) i „Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy–Kulczyn” na kwotę  

40 tys. zł. W ramach zadań własnych proponuje wprowadzenie środków na wykonanie płyt 

pamiątkowych na cmentarzach dla dwóch saperów, którzy zginęli w sierpniu 1944 r. w okoli-

cy Przyłęka i Lipin podczas prac rozminowywania terenu, oraz zorganizowanie uroczystości 

dla 23 par małżeńskich, związanej z 50-leciem pożycia małżeńskiego, we wrześniu 2013 r. w 

Publicznym Gimnazjum w Przyłęku, poprzedzonej odprawieniem mszy św. w Przyłęku. Poin-

formował o trzech zadaniach inwestycyjnych, omawianych na posiedzeniach komisji stałych, 

których prawdopodobnie nie uda się wykonać w roku bieżącym. 1) „Budowa oświetlenia 

ulicznego II etap”, ponieważ projektant nie ukończył projektu dokumentacji (jest zrobione ¾),  



4 

 

nie dotrzymuje terminów i nie stawia się na umówione spotkania.2) „Wykonanie sieci wodo-

ciągowej dla montażu hydrantu w miejscowości Zamość Stary” koło zajazdu „U Boryny”  

na podstawie zalecenia pokontrolnego Państwowej Straży Pożarnej, gdyż jeden z właścicieli 

nie wyraża zgody na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez jego działkę. Zmusza to 

Gminę do wykonania nowego projektu w 2013 r., realizacja tego zadania będzie w 2014 r.  

3) „Zakup i montaż pompy do filtracji odżelaziaczy w ujęciu wody w Załazach”, ponieważ 

należy najpierw wykonać elektronikę.  

Jeśli chodzi o przebudowy dróg, są zrobione wszystkie, jakie były zaplanowane  

w 2013 r. Przekazał o odbytym przetargu na wykonanie utwardzenia placu w Lipinach, roz-

poczęciu prac związanych z placem zabaw dla miejscowości Załazy oraz rozpoczęciu 2 wrze-

śnia br. zadania „Modernizacja budynku po magazynie zbożowym w Przyłęku z przeznacze-

niem na potrzeby gospodarcze” (wymiana dachu i obróbka blacharska). 

Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała propozycję Wójta Gminy dotyczącą złożenia 

wniosku(do końca września) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi 

Mszadla Dolna–Łaguszów” w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych re-

alizowanego od 2008 r., tzw. „schetynówki”. Budowa i remont ww. drogi w ramach kontynu-

acji zaplanowanej na lata 2013–2015 będą finansowane – zamiast w 30 proc. z pieniędzy bu-

dżetowych i 70 proc. ze środków własnych samorządów– na poziomie 50 proc. środków  

z dotacji budżetowej i 50 proc. od samorządów. 

 

Ad. 6. 

 Wójt Gminy zgłosił poprawki do projektu uchwały nr 1, polegające na wykreśleniu 

nazwisk sołtysów, aby uniknąć wprowadzania zmian do obecnie podejmowanej uchwały, 

ponieważ za rok będą wybory sołtysów. Wyjaśnił, że z uwagi na dużą odpowiedzialność ma-

terialną inkasentów w „Oświadczeniu o odpowiedzialności inkasenta”, stanowiącym załącz-

nik do uchwały, należy uszczegółowić dane osobowe o: nr PESEL, syn/córka, urodzony dnia, 

miejsce urodzenia. Projekt z proponowanymi poprawkami, złożonymi przez Wnioskodawcę, 

został przedłożony Radzie do procedowania. 

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym prowadzący obrady oznajmił, że przystę-

puje do głosowania przedłożonego projektu. Po tym, jak z sali narad padło pytanie, czynie 

należy się najpierw zapytać sołtysów, czy wyrażają zgodę na takie wynagrodzenie, tj. w wy-
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sokości 4 proc. od wartości zebranych opłat za odpady komunalne, Przewodniczący Rady 

wyjaśnił, że poszczególne stałe komisje Rady Gminy procedowały na swoich posiedzeniach  

i uzgodniły stanowiska w tej sprawie. Następnie ponownie zapytał, czy radni zgłaszają uwagi 

bądź wnioski do przedłożonego projektu.  

Wojciech Szmajda zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, czy było konsultowane  

wynagrodzenie za inkaso (ile wynosi w sąsiednich gminach).  

Wójt Gminy poinformował, iż inne gminy przyjęły wynagrodzenie za inkaso w wyso-

kości od 3 do 5 proc. wartości zebranych opłat za odpady komunalne. 

 Po przeprowadzonej dyskusji Radni nie zgłosili innych propozycji ani nie złożyli 

wniosków. Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada 

Gminy jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 214/XXXIV/13 w sprawie zarządzenia poboru opła-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

Ad. 6a. 

 Wójt Gminy, nawiązując do projektu uchwały nr 4, poinformował, że Gmina Przyłęk 

przystępuje jako partner do realizacji projektu „Równy start dla wszystkich. Program wyrów-

nywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego”, który obejmować 

będzie cztery szkoły podstawowe. Wartość tego zadania wynosić będzie 108080 zł przy 

wkładzie własnym, niepieniężnym w kwocie 19520 zł (środki liczone za wynajem sal na za-

jęcia edukacyjno-szkoleniowe). W ramach tych środków będą realizowane zajęcia dydak-

tyczno-wyrównawcze (prowadzone przez naszych nauczycieli odpłatnie ze środków progra-

mu), wdrożenie programu i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową, tzw.  

e-dziennik. Realizacja programu będzie trwała do 31 lipca 2014 r. Zgodnie z art. 18 ust. 2  

pkt 6 ustawy o samorządzie gminy wszystkie programy muszą być zatwierdzone przez Radę 

Gminy, dlatego przedłożony został projekt uchwały nr 4. Radni nie mieli uwag. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę  

nr 216/XXXIV/13 w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk jako partnera do realizacji projek-

tu „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach  

z terenu woj. mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 

2007–2013. 

 

Ad. 6b. 
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 W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Równy start dla wszystkich.  

Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego”, 

wymienionego w punkcie 6a, Wójt Gminy zaproponował ustalenie stawek opłat za sale lek-

cyjne i lokale użyteczności publicznej, niezbędnych do wyliczenia wkładu własnego, przy 

realizacji tego projektu. Kwota stawek opłaty została ujęta w projekcie uchwały nr 5.  

Nie zgłaszano uwag, w związku z czym prowadzący obrady, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania jawnego, stwierdził przyjęcie jednogłośne przez Radę Gminy Uchwały  

nr 217/XXXIV/13 w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów  

użyteczności publicznej. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że podjęta uchwala nie obejmuje Domu Kultury w Rudkach, 

ponieważ finansowany był on w większości ze środków unijnych i nie można wynajmować 

tam pomieszczeń za odpłatnością przez okres 7 lat od oddania do użytku tego obiektu. 

 

Ad.6c. 

 Wójt Gminy poinformował o konieczności (zalecenia pokontrolne) podjęcia projektu 

uchwały nr 6 zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391 z późn. zm.). Nadmienił, że do tej pory  

w 2008 r. została podjęta uchwała w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

Przedstawił do podjęcia projekt uchwały, który określa wymagania, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części. Radni nie mieli uwag. W wyniku przeprowadzonego  

głosowania jawnego projektu uchwały nr 6 Rada Gminy podjęła jednogłośnie Uchwałę  

nr 218/XXXIV/13 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części. 

 

Ad. 6d. 

 Wójt Gminy stwierdził, że odbył się już przetarg na nowe zadanie inwestycyjne  

„Budowa biblioteki Centrum Kulturalne Gminy Przyłęk”. Wartość zadania: 3 287 tys. zł, re-

alizacja w latach 2013–2015. Powstaną dwa budynki, w jednym mieścić się będą: biblioteka, 

sala komputerowa, sala narad, czytelnie, zaś w drugim będą: kotłownia oraz pomieszczenia  

gospodarcze. W roku bieżącym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekaże 



7 

 

środki w wysokości 200 tys. zł. Gmina musi wyłożyć 1461 tys. zł i pokryć dodatkowo koszty 

inspektora nadzoru w rozbiciu na lata. W 2014 r. proponuje się 400 tys. zł, w 2015 – pozosta-

łą kwotę. Ministerstwo w drugim roku przekaże 1600 tys. zł z ogólnej kwoty 1875 tys. zł, 

natomiast w trzecim roku pozostałą część ogólnej kwoty. Termin zakończenia tego zadania to 

31 lipca 2015 r. 

 Radni nie mieli pytań, w związku z czym Przewodniczący obrad przeprowadził gło-

sowanie jawne projektu uchwały nr 7. W wyniku glosowania Rada Gminy przyjęła jednogło-

śnie Uchwałę nr 215/XXIV/13 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dotację 

celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa bibliote-

ki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk”. 

 

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 przed-

sięwzięć wieloletnich na lata 2013–2020 wraz z objaśnieniami do projektu Uchwały w spra-

wie zmian w WPF – projekt uchwały nr 2. Następnie przedstawiła wprowadzone zmiany 

w Uchwale Budżetowej na 2013 r. – projekt uchwały nr 3, w której zwiększono dochody bu-

dżetu Gminy o 58 860 zł. Ustalono dochody w łącznej kwocie 19 408 243,41 zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie 18 623 828,41 zł i b) majątkowe w kwocie 784 415 zł. Zmianie uległa 

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

wydatki budżetu Gminy o 420 168 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie21 999 206,41 zł, 

z tego: a) bieżące w wysokości 18 540 929,41 zł i b) majątkowe w kwocie 3 450 277 zł. 

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

Zwiększono wydatki inwestycyjne o 371 000 zł i ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych 

w wysokości 3 428 093 zł. Dokonano zmian wydatków inwestycyjnych na 2013 r. zgodnie  

z tabelą nr 3do Uchwały Nr 169/XXVIII/12 z dnia31 grudnia 2012 r. W wyniku wprowadzo-

nych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy o 361 308 zł, który zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych  

na rachunku bieżącym budżetu Gminy – 61 308 zł i kredytu – 300 000 zł. Po dokonaniu 

zmian ustalono deficyt w wysokości 2 582 963 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z: a) kredytów w kwocie 1 976 000 zł i b) innych źródeł(wolne środki) 606 963 zł. Zwiększo-

no przychodyo361 308 zł i po dokonaniu zmian ustalono przychody w wysokości  

2 886 963 zł z tytułu: a) kredytów 1976 000 zł, b) innych źródeł (wolne środki) 606 963 zł 
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oraz c) nadwyżki z lat ubiegłych 304 000 zł. Ustalono rozchody w kwocie 304 000 zł z nastę-

pujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów 215 200 zł i b) spłaty otrzymanych poży-

czek 88 800 zł. Ustalono limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów 

oraz pożyczek przeznaczonych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 

800 000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 976 000 zł. Szczegó-

łowo omówiła załącznik nr 1 do uchwały, tj. 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 wnieśli uwag. Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowania jawne 

projektów uchwał nr 2 i 3, w wyniku którego Rada Gminy w Przyłęku przyjęła jednogłośnie: 

Uchwałę Nr 219/XXXIV/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2013–2020 i Uchwałę nr 220/XXXIII/13w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budże-

towej na rok 2013. 

 

Ad. 9. 

Wójt Gminy odczytał Projekt Wystąpienia Pokontrolnego Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Kontroli Nr WK-R.431.1.3.2012 z dnia 29 lipca 

2013 r. dotyczącego pracy Rady Gminy. Prosił radnych o zapoznanie się z projektem na po-

siedzeniach komisji. Jeśli będą uwagi, należy w ciągu 60 dni przesłać je do MUW. Po tym 

czasie zostanie już przesłane wystąpienie pokontrolne, z którym radni zostaną zapoznani.  

Następnie przedstawił wyniki przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finanso-

wej przez Regionalną Izbę Obrachunkową od 3 kwietnia do 27 maja 2013 r. obejmującej 

okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

 

Ad. 10.–11. 

Wójt Gminy uzgodnił z zebranymi czas i termin włączenia oświetlenia ulicznego,  

tj. od 15 września br. w godzinach 18.30–21.30. Wstępnie poinformował o planowanej uro-

czystości w połowie października związanej ze wznowieniem nowej monografii „Przyłęk  

– nasza ziemia” w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku. 

Radny Ryszard Bienias zwrócił się z zapytaniem, co dalej z rozbiórką budynku po by-

łej szkole w Łagowie, i prosił o środki na wykonanie podłogi w świetlicy w Łagowie, jeśli 

zostaną w budżecie Gminy w 2013 r. 
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Wójt Gminy przekazał, iż prace dotyczące rozbiórki są na etapie wydawania decyzji  

o warunkach zabudowy przez Gminę, która się uprawomocni po 14 dniach. Cofnięte zostało 

zgłoszenie na rozbiórkę, musimy mieć pozwolenie na rozbiórkę. Pismo w tej sprawie zostało 

przesłane do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu. Przewiduje się rozpoczęcie rozbiórki  

w październiku 2013 r. 

Wojciech Szmajda zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość wydania na piśmie 

decyzji o podcięciu gałęzi (są już za połową drogi) drzew rosnących przy drodze gminnej  

w Grabowie nad Wisłą, gdyż mieszkańcy nie reagują na sugestie związane z tymi drzewami. 

Wójt, udzielając odpowiedzi, stwierdził, że zgodnie z kodeksem cywilnym to, co jest 

nad nim, jest jego, a więc Gminy. Będzie to duży koszt, jeśli wykonają to strażacy odpłatnie; 

prosił sołtysa tej miejscowości o przeprowadzenie rozmowy z mieszkańcami. Gmina ponosi 

sporo kosztów w związku z utrzymaniem strażaków: na szkolenie (104 godz. po 5 zł  

na 1 osobę), uczestnictwo w akcjach gaszenia pożarów (11 zł na godzinę) lub innych zdarzeń, 

za które też trzeba zapłacić, a środki na straże się kończą. 

Dariusz Dusiński prosił o dokonanie wpisu do rejestru zabytków figurki w Lucimi,  

na której remont starają się pozyskać środki. Ponieważ nie jest ona wpisana jako zabytek, 

wnioskodawcy tracą dodatkowe punkty i nie mogą pozyskać funduszy. 

Wójt Gminy przekazał, że zorientuje się w tej sprawie. Ponadto wyjaśnił sołtysom  

zasady poboru opłaty w drodze inkasa. 

Dariusz Dusiński zaoferował pomoc, zwracając się do Ewy Rogali, sołtysa wsi Lipiny, 

przy wkopaniu przepustów, bo na chwilę obecną ma koparkę. Prośbę do Ewy Rogali skiero-

wał również Wójt Gminy w sprawie opuszczenia kosiarki rotacyjnej w czasie przejazdu przez 

wytyczoną drogę dojazdową do łąk. 

Elżbieta Madejska zapytała, co dalej z budynkiem po byłej szkole w Mszadli Nowej. 

Wójt Gminy oznajmił, iż prace porządkowe w tej miejscowości wykona p. Ciecieląg 

i prawdopodobnie budynek ten nie zostanie rozebrany, tylko remontowany. 

Elżbieta Baryła zapytała, czy będą odbierane śmieci w Okrężnicy koło p. Kniecia 

i p. Burzyńskiej. Ponieważ samochód wcale tam nie przyjeżdża, mieszkańcy mogą nie chcieć 

płacić. 
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Wojciech Szmajda przekazał, że w piątek przedstawiciele firmy odbierającej odpady 

komunalne byli na odprawie – zapoznawali się ze szczegółowymi mapami przedłożonymi 

przez pracownika Urzędu Gminy. 

Wójt Gminy prosił sołtysów o rozdanie przygotowanej informacji w sprawie opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi: nr konta Urzędu Gminy, na które należy uisz-

czać należności, oraz terminy płatności. 

 

Ad. 12. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

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

VI kadencji Rady Gminy Przyłęk o godz. 13.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


