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Protokół nr 41/2014 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 31 marca 2014 r. 

w sali narad Urzędu Gminy 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. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

3. Maria Madejska – Kierownik GOPS w Przyłęku 

4. Sołtysi – 25 osób 

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

Przebieg sesji 

Obrady XLI sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, 

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał zaproszonych 

gości oraz wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach 

uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych 

uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 

zm.). Na wniosek Wójta zaproponował, aby do porządku dziennego obrad po punkcie 9 

wprowadzić dodatkowo punkt 9a „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii” – projekt nr 5, a po punkcie 11 wprowadzić punkt 11a „Rozpatrzenie skargi  

na działalność dyrektora PSP w Grabowie nad Wisłą”. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, 

czy mają 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 jawnych głosowań Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycje zmian. 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:  
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  1. Otwarcie sesji 

  2. Przyjęcie porządku obrad 

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

  4. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

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

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011–2014 za 2013 rok 

  6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku za 2013 rok 

  7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Gminie 

Przyłęk na lata 2012–2015 za 2013 rok 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku 

do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – projekt nr 1  

  9. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 

2017 Rokiem Rzeki Wisły – projekt nr 2 

9a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – projekt nr 5  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013–2021  

– projekt nr 3  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r. – projekt nr 4 

11a. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora PSP w Grabowie nad Wisłą  

12. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  

13. Zapytania i interpelacje 

14. Wolne wnioski 

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3.  

Przewodniczący Rady oznajmił, że radni nie zgłosili uwag do protokołu z XL sesji, 

wyłożonego do wglądu. W związku z powyższym stwierdził, że wymieniony wyżej protokół 

uważa się za przyjęty. 

 

Ad. 4. 

Teresa Woźniak jako przewodnicząca odczytała wnioski i uwagi z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej na podstawie protokołu nr 36/2014 z 21 marca 2014 roku. 

Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła wnioski oraz 

uwagi z posiedzenia komisji zgodnie z protokołem nr 35/2014 z 26 marca 2014 roku. 
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Ewa Molenda, przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przedstawiła 

wnioski i uwagi z posiedzenia komisji w oparciu o protokół nr 35/2014 z 24 marca 2014 roku. 

 

Ad. 5.–7. 

Maria Madejska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, 

omówiła kolejno: 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011–2014 za 2013 rok,  

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku za 2013 rok,  

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Gminie 

Przyłęk na lata 2012–2015 za 2013 rok (sprawozdania stanowią załączniki do oryginału protokołu). 

Na pytanie radnej Beaty Malesy, czy w dalszym ciągu Gmina nie ma asystenta rodziny, 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że złożone zostało zapotrzebowanie na środki na zatrudnienie asystenta 

rodziny na umowę-zlecenie prawdopodobnie od V do XII 2014 roku dla 6 rodzin. Od stycznia  

2015 roku asystent będzie zatrudniony już na umowę o pracę po przeprowadzeniu procedury naboru 

na to stanowisko.  

Dariusz Dusiński zapytał Kierownika GOPS w Przyłęku o aktualne zmiany dotyczące 

wyrównywania płatności zasiłku pielęgnacyjnego za okres, kiedy to pozbawiono rolników możliwości 

korzystania z tej formy sprawowania opieki nad starszymi. Trybunał Konstytucyjny w wyroku  

z 5 grudnia 2013 roku (sygn. akt K 27/13) orzekł, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia  

2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. 

Kierownik GOPS w Przyłęku oznajmiła, że resort pracy przygotowuje kolejną zmianę 

przepisów regulujących zasady przyznawania wsparcia dla osób, które zajmują się niepełnosprawnymi 

członkami rodziny. Nowe warunki jego uzyskiwania mają spowodować, że pomoc ponownie trafi  

do tych opiekunów, którzy od lipca 2013 roku zostali pozbawieni świadczenia pielęgnacyjnego. Część 

opiekunów straciło świadczenie pielęgnacyjne. Wprawdzie mogli oni składać wnioski o specjalny 

zasiłek opiekuńczy, ale rygorystyczne warunki, które są niezbędne do jego uzyskania, sprawiły, że 

większość z nich nie otrzymuje żadnej pomocy. Sytuację tej grupy opiekunów ma zmienić 

przygotowywana właśnie zmiana przepisów. Przewiduje ona, że wysokość świadczenia ma być 

zróżnicowana i połączona ze stopniem sprawności określanej na podstawie skali Barthel. Jest to 

specjalne narzędzie służące do oceny pacjenta pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych 

osób. Orzeczenie TK, choć potwierdziło, że pomoc została opiekunom zabrana bezprawnie, nie 

oznaczało automatycznego odzyskania przez nich pomocy. Po to, aby na nowo mogli oni uzyskać 

świadczenia, Sejm musi uchwalić kolejną nowelizację ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
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rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456). Jest to konieczne, bo wspomniany art. 11 ust. 1 i 3 ustawy 

zmieniającej był przepisem przejściowym, a ona sama nie przewidziała żadnego mechanizmu 

przywracającego pomoc. Z tego też powodu, co TK podkreślał w uzasadnieniu, opiekunowie nie mieli 

możliwości dochodzenia roszczeń w sprawie wypłaty utraconych korzyści po 30 czerwca br. Muszą 

czekać i uzbroić się w cierpliwość, dopóki nie wejdą w życie nowe przepisy.  

Ad. 8. 

 Wójt Gminy poinformował, że ustawa – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059  

z późn. zm.) wprowadziła od 1 stycznia 2014 roku zryczałtowany dodatek dla odbiorców wrażliwych 

energii elektrycznej. Zgodnie z art. 5d wyżej wymienionej ustawy dodatek energetyczny przyznaje 

Wójt w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, tj. osoby, której 

przyznano dodatek mieszkaniowy. Sporządzony projekt uchwały nr 1 umożliwi osobom korzysta- 

jącym z dodatków mieszkaniowych, prowadzonych przez GOPS w Przyłęku, na bezpośrednie 

załatwianie również spraw dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.  

 Radni nie mieli uwag. 

 Prowadzący obrady przeprowadził jawne głosowanie projektu uchwały nr 1, w wyniku 

którego Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 266/XLI/14 w sprawie upoważnienia 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia indywidualnych spraw z zakre- 

su administracji publicznej.  

 

Ad. 9. 

Wójt Gminy poinformował, że 11 marca 2014 roku wpłynęło pismo od Wójta Gminy Józefów 

nad Wisłą z prośbą o poparcie inicjatywy społecznej związanej z ogłoszeniem przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Wskazane jest poparcie tej inicjatywy 

chociażby z tego względu, iż nasza Gmina również leży nad Wisłą. Prowadzący obrady zwrócił się  

do radnych, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały nr 2. 

Wójt, odpowiadając na zadane pytanie Dariuszowi Dusińskiemu, oznajmił, że najprawdo- 

podobniej skutkiem ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły będą działania kulturalne związane 

z uczczeniem 550. rocznicy wolnej żeglugi wiślanej.  

 W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

Uchwałę Nr 267/XLI/14 w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia 

Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.  

 

Ad. 9a.  

 Wójt Gminy omówił wprowadzone zmiany w dziale IV. Plan Wydatków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, zawarte  

w projekcie uchwały nr 5. Zmiany związane są z koniecznością wprowadzenia niewykorzystanych 
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środków w wysokości 15 323 zł z roku poprzedniego. W planie wydatków zwiększono kwotę 

wydatków o: – 5 600 zł do kwoty 7 tys. zł na „Spektakle i pogadanki, prelekcje oraz warsztaty  

dla dzieci i młodzieży na temat alkoholizmu, dopalaczy, cyberprzemocy”; 2,5 tys. zł do kwoty 4 tys. zł 

na „Spektakle i pogadanki, prelekcje oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat narkomanii”;  

1 tys. zł do kwoty 2 423 zł na „Materiały profilaktyczne do rozdawania dotyczące problemów 

alkoholowych, narkomanii, dopalaczy”; 16,5 tys. zł do kwoty 23,5 tys. zł na „Kolonie, obozy, 

wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych” oraz na nowe zadanie „Doposażenie Poradni Terapii 

Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Przyłęku Filia w Załazach” przeznaczono kwotę  

4 tys. zł. Ogółem po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 88 323 zł. 

 W wyniku dyskusji Beata Malesa zwróciła się z pytaniem do Marii Madejskiej, jako członka 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  

z jakiego tytułu zostały niewykorzystane środki w roku poprzednim. 

 Maria Madejska wyjaśniła, że z uwagi na brak chętnych osób nie udało się zorganizować 

wypoczynku dzieci w formie kolonii. W zamian zorganizowano wycieczkę dla dzieci z rodzin 

patologicznych, na którą wydatkowano mniejszą kwotę.  

Beata Malesa stwierdziła, że zbyteczne jest wydatkowanie środków na materiały profila- 

ktyczne do rozdawania dotyczące problemów alkoholowych i narkomanii, których nikt nie czyta, czy 

na mało skuteczne spektakle. Zwiększanie zaś kosztów na kolonie, jeśli w roku poprzednim nie 

zdołano ich wydać, mija się z celem. Sugerowała, aby przeprowadzić konsultacje z osobami 

kompetentnymi (specjalistami) w szerszym gronie (o co prosi od 2 lat przewodniczącego komisji)  

i wypracować zadania do realizacji, które pozwolą na uzyskanie lepszych efektów np. poprzez 

kierowanie na przymusowe leczenie osób uzależnionych. Wykorzystać doświadczenie i kompetencje 

specjalisty pracującego na naszym terenie i znającego dobrze temat uzależnień do zwiększenia 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, jak również 

pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi. Zwróciła się do Wójta z zapytaniem, czy może 

postulować o zajęcie się tym tematem na posiedzeniach komisji. 

Wójt Gminy oznajmił, że zwiększono środki nie tylko na kolonie, lecz na zadanie „Kolonie, 

obozy, wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych”. Spektakle, prelekcje warsztaty  

i pogadanki to prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wynikającej z ustawy są jak najbardziej 

wskazane. Członkowie komisji są przeszkoleni i mają niezbędną wiedzę, jak i na co wykorzystywać 

środki. Jeśli radni mają taką wolę, niech wypracują w ramach dodatkowego tematu na posiedzeniach 

komisji stałych zadania do realizacji w oparciu o przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązy- 

wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2014 rok  

i ustawę z dnia 26 października 2012 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
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narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) i wtedy dokona się nowych zmian w dziale IV. 

Plan Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2014 r. 

Dariusz Dusiński stwierdził, że jego zdaniem opracowanie zadań i programu związanego  

z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi należy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw- 

działania Narkomanii, która ma to organizować, ponieważ dostaje za to pieniądze. A jeśli sobie nie 

radzą, niech poproszą o szersze gremium. 

Pani Sołtys z Grabowa oznajmiła, że nie jest proste kierowanie osób uzależnionych wbrew ich 

woli na przymusowe leczenie. Zaproponowała, aby zaprosić na sesję lekarza, który przekaże 

informacje o liczbie osób przyjętych w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie jawne przedłożonego projektu 

uchwały nr 5, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 268/XLI/14  

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

Przewodniczący obrad ogłosił 10-minutową przerwę. 

 

Ad. 10.–11. 

Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, wyjaśniła, że z uwagi na wprowadzenie nowych zadań 

inwestycyjnych, WPF uległa wydłużeniu o rok i obejmuje lata 2014‒2025. Omówiła wprowadzone 

zmiany w załączniku nr 1 ‒ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk i załączniku nr 2  

‒ Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014‒2025 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 3. 

Przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej na 2014 r. ‒ projekt uchwały nr 4,  

w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 343 982,71 zł. Ustalono dochody o łącznej kwocie 

18 518 800,47 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 708 714,63 zł i ustalono wydatki  

o łącznej kwocie 21 626 528,39 zł. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 495 000 zł i ustalono 

kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 369 030 zł. W wyniku wprowadzonych zmian 

zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 364 731,92 zł. Po dokonaniu zmian ustalono deficyt  

w wysokości 3 107 727,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów 

– 2 914 200 zł, b) innych źródeł (wolne środki) – 193 527,92 zł. Zwiększono przychody budżetu  

o kwotę 364 731,92 zł. Po dokonaniu zmian ustalono przychody w wysokości 3 293 527,92 zł  

z następujących tytułów: a) kredytów – 3 100 000 zł, b) innych źródeł (wolne środki) – 193 527,92 zł. 

Ustalono rozchody w kwocie 185 800 zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów  

w kwocie 115 200 zł i b) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 70 600 zł. Szczegółowo omówiła 

załącznik nr 1 do uchwały, tj. Plan dochodów budżetowych na 2014 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan 
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wydatków budżetowych na rok 2014 – zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan wydatków inwestycyjnych na rok 

2014 – zmiany, tj. Tabela nr 3, i Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym  

i nienależącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 1. 

 Po zakończonej debacie prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne 

projektów uchwał nr 3 i 4, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę  

nr 269/XLI/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014‒ 

‒2025 i Uchwałę nr 270/XLI/14 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. 

 

Ad. 11a. 

Wojciech Szmajda poinformował o otrzymaniu w dniu sesji pisma w sprawie skargi  

na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą, którą przekazał przewodniczącej 

Komisji Rewizyjnej wedle jej kompetencji celem rozpatrzenia tego pisma i wypracowania stanowiska  

na posiedzeniu komisji. Nadmienił, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) do prawidłowego rozpatrzenia skargi 

konieczne będzie podjęcie przez Radę Gminy stosownej uchwały wraz z jej uzasadnieniem  

na najbliższej sesji. 

Wójt uzupełnił wypowiedź poprzednika, dodając, że skarga wpłynęła 25 maja 2014 roku  

i zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego powinna być przesłana do rozpatrzenia 

według właściwości w ciągu 7 dni. Rada Gminy na rozpatrzenie skargi ma 30 dni. Zasadność skargi 

opiniuje Komisja Rewizyjna po jej rozpatrzeniu (stwierdza zasadność lub bezzasadność) i przedkłada 

opinię stanowiącą uzasadnienie do projektu uchwały Radzie Gminy. Skargę kończy podjęcie uchwały 

przez Radę Gminy, która zostaje przesłana skarżącemu. 

  

Ad. 12. 

 Wójt poinformował o odbytych przetargach na przebudowę dróg gminnych w następujących 

miejscowościach: Grabów nad Wisłą (2 odcinki) – zaplanowano w budżecie 140 tys. zł, w wyniku 

przetargu zaoferowano najniższą cenę wynoszącą 90 300,34 zł; Zamość Nowy ‒ zaplanowano  

100 tys. zł, najniższa cena 86 148,46 zł; Okrężnica (2 odcinki) ‒ planowana kwota to 400 tys. zł,  

po przetargu 347 047,39 zł, oraz Babin ‒ planowano 100 tys. zł, kwota poprzetargowa wynosi 

87 864,57 zł. Następny przetarg na drogi w miejscowościach Mszadla Dolna–Łaguszów i Rudki 

odbędzie się w środę. Na pozostałe drogi zostanie ogłoszony przetarg. Reasumując, stwierdził,  

iż korzystne jest ogłaszanie przetargu na początku roku wczesną wiosną. 

W związku z posiadaniem wiedzy na temat opon samochodowych, znajdujących się  

na prywatnej działce, przypomniał zebranym o tym, że właściciel jest zobowiązany do usunięcia 

odpadów z własnej działki rolnej czy też leśnej. Jeśli tego nie zrobi, zostanie wydana decyzja 

administracyjna o usunięcie.  
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 Wyjaśnił, że z uwagi na konieczność oddania majątku szkołom w trwały zarząd będą 

sporządzane decyzje administracyjne, na mocy których przekazana zostanie również odpowie- 

dzialność za bezpieczeństwo – w 2008 roku majątek był przekazany uchwałami.  

 Poinformował zebranych i podziękował p. sołtys o zgłoszeniu telefonicznym awarii mostu  

w Helenowie. Koszt naprawy podmytego mostu zamknął się kwotą 15 tys. zł.  

 Oznajmił, że wpływ środków za odpady komunalne za III i IV kwartał 2013 roku wynosi  

87 procent naliczenia. Jest nieźle jak na pierwszy rok funkcjonowania opłat za odbiór odpadów 

komunalnych. Są i nadal będą wysyłane upomnienia do osób, które nie uregulowały należności oraz 

nie złożyły jeszcze deklaracji. Każda zgłaszana informacja o tym, że nie zostały odebrane śmieci, musi 

być sprawdzana, ponieważ dopiero wtedy okazuje się, po czyjej stronie jest racja. Zakomunikował, że 

sołtysi sporządzają listy osób, którym zostaną dostarczone pojemniki na odpady komunalne przez 

firmę odbierającą śmieci. 

 Przekazał o problemach z podłączeniem światła w Ignacowie (Kolonia i Klin) mimo założenia 

lamp, bo nie jest jeszcze podpisana umowa z Zakładem Energetycznym Okręgu Radomsko-Kieleckie- 

go S.A. Rejonowy Zakład Energetyczny w Ostrowcu (formalnie wszystko musi być dopięte).  

Ogłosił, że do Gminy zostały skierowane tylko 3 osoby na prace publiczne na 4 miesiące  

(do Gminy wpłynęło ponad 30 podań) i dlatego niewiele prac będzie można wykonać. Będzie nabór 

na staże, nie wiadomo jeszcze czy dla osób młodych, czy dla starszych (50+) ‒ w tej grupie osób jest 

najwięcej bezrobotnych. Firmy chcą zatrudniać młodych, wykształconych i z doświadczeniem 

zawodowym. 

Radny Marek Stępień prosił o dokończenie dróg w Babinie. 

Wójt Gminy kategorycznie stwierdził, że nie ma takiej możliwości, gdyż drogi w 2014 roku są 

wykonywane z kredytu i, jeśli w wyniku przetargu obniżyły się koszty wykonania inwestycji 

drogowych, to Gmina zobligowana jest do wzięcia mniejszego kredytu. Nie może natomiast planować 

dodatkowych zadań inwestycyjnych w ramach planowanego kredytu, gdyż zadań nie można dzielić.  

Beata Malesa pytała o zmianę znaku w Załazach przy drodze 12.  

Odpowiadając, Wójt Gminy oznajmił, że prawdopodobnie nic to nie da, ponieważ nie jest to 

miejsce niebezpieczne, ma ograniczenie prędkości do 70 km/godz., ponadto przejście dla pieszych jest 

oznaczone światłem ostrzegawczym, na widok którego kierowcy powinny zwalniać. Skierujemy 

wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o znak zakazu ograniczający prędkość 

do 50 km/godz. 

Mirosław Koniarz poinformował o powstałym dość uciążliwym progu zwalniającym przed  

p. Lisem na drodze w Mszadli Dolnej w kierunku Zamościa, który należy skorygować.  

Zenon Marsula upomniał się o założenie lampy oświetleniowej między Pająkowem  

a Łaguszowem przy moście. Jest tam niebezpieczny zakręt. 

Tomasz Woźniak prosił o dołożenie lampy na Wólce za p. Wargackim i zapytał o oświetlenie 

kościoła jako zabytku w Łagowie. 
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Sołtys Maria Jeżewska dopominała się o możliwość dokonywania opłat za odpady komunalne 

nie tylko za I kwartał 2014 rok, ale też za cały rok. 

Wójt Gminy odpowiadając na pytania, poinformował, że dodatkowe lampy mogą być 

założone tylko tam, gdzie będzie możliwość założenia bez konieczności sporządzania projektu. 

Powiedział, że radca prawny pracuje nad uchwałą dającą możliwość oświetlenia zabytku zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, zaś sprawa progu zwalniającego jest rozpoznana i do wykonania. Jeśli 

chodzi o zbieranie należności za odpady komunalne za cały rok, tak jak podatków i opłat lokalnych,  

to trudna sprawa, prawdopodobnie niewykonalna, ponieważ rozliczenie za odpady komunalne jest 

kwartalne, a nie roczne. Zakupiony program wykonuje naliczenie również kwartalne. Po sprawdzeniu 

możliwości programu Gmina przekaże informację zainteresowanym.  

Wojciech Szmajda prosił o zakup farby na malowanie przystanków w Grabowie nad Wisłą, 

które to zadanie mieszkańcy wykonają we własnym zakresie. 

Nadmienił, żeby sołtys i radny informowali mieszkańców swoich sołectw, szczególnie 

starszych, o ustaleniach związanych z odbiorem odpadów komunalnych, co pozwoli na uniknięcie 

nieporozumień i zaoszczędzi nerwów nam wszystkim. Uczulił zebranych, by mieszkańcy nie wypalali 

traw, bo dotkliwie mogą odczuć karę w postaci wstrzymania dopłat. Przy dzisiejszej technice 

wykonywane są zdjęcia satelitarne, na których wszystko dokładnie widać i które stanowią powód  

do ukarania.  

Wójt Gminy dodał, że na razie za ów proceder w ten sposób wymierzają karę w woje- 

wództwie lubelskim. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Dariusza Dusińskiego, jako Prezesa Zarządu 

Klubu Sportowego w Przyłęku, o przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań poniesionych w 

ramach otrzymanej dotacji od Gminy za 2013 rok wzorem innych jednostek, które przedkładają 

Radzie Gminy takowe sprawozdania. Przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń 

majątkowych za 2013 rok w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2014 roku – druki 

oświadczeń w 2 egzemplarzach zostały radnym przekazane w dniu sesji. 

Dariusz Dusiński zgłosił problem podcinania, wycinania drzew przez firmy, które po sobie nie 

sprzątają. Przypomniał, że przeprowadzona inwentaryzacja eternitu obliguje właścicieli do rozliczenia 

się z niego, o czym warto pamiętać. Prosił o usunięcie pnia po ścięciu wierzby przy drodze Ławeczko 

Nowe–Helenów, ponieważ udzielił on pozwolenia na przeprowadzenie wodociągu pod warunkiem 

uporządkowania terenu po wykonaniu inwestycji. Oznajmił, że będzie zmuszony wykopać dół  

na swojej nieruchomości położonej na pograniczu obrębu Ławeczka Starego i Helenowa, bo ludzie 

zrobili sobie z niej drogę i jeżdżą po krzewach aronii. Droga obok, którą wcześniej jeździli, została 

zalesiona przez Nadleśnictwo Zwoleń i liczne interwencje nie dają pożądanego rezultatu. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XLI sesji VI kadencji Rady 

Gminy w Przyłęku o godz. 12.30. 
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Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


