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Protokół nr 42/2014 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 7 maja 2014 r. 

w Publicznym Gimnazjum 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. 10.00. 

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) 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

5. Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski 

6. Starosta Powiatu Zwoleńskiego – Waldemar Urbański 

7. Kierownik Urzędu Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – Rafał Rajkowski 

8. Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego – Mirosław Madejski 

9. Dr Wacław Nowakowski 

10. Kierownik GOPS w Przyłęku – Maria Madejska 

11. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu – Teresa Kasperczyk- 

-Baran  

12. Kierownik SPZOZ Gminy Przyłęk – Pani Teresa Wójtowicz 

13. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku – Pani Monika Krześniak 

14. Dyrektor PG w Przyłęku – Pan Jerzy Kamionka 

15. Dyrektor PG w Wólce Zamojskiej – Sławomir Pastuszko 

16. Dyrektor PSP w Mszadli Starej – Ewa Grzybowska 

17. Dyrektor PSP w Babinie – Danuta Marszałek 

18. Dyrektor PSP w Łaguszowie – Teresa Pawlukowska 

19. Dyrektor PSP w Grabowie nad Wisłą – Jadwiga Czerniak 

(zgodnie z załączoną listą obecności) 
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Przebieg sesji 

Obrady XLII sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący Rady. 

Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał zaproszonych gości, radnych i pozostałych  

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. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). Zwrócił się do radnych  

z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do przesłanego porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag,  

związku z czym Przewodniczący Rady odczytał dzienny porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Wystąpienie Wojewody Mazowieckiego 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. XLI, sesji 

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2013: 

a) sprawozdanie  

b) dyskusja  

c) podjęcie uchwały – projekt nr 1 

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ Gminy Przyłęk za rok 2013:  

a) sprawozdanie  

b) dyskusja  

c) podjęcie uchwały – projekt nr 2   

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok:  

a) przedstawienie przez Wójta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok  

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013  

c) wnioski i opinie komisji Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu za rok 2013  

d) dyskusja  

e) podjęcie uchwały – projekt nr 3   

8. Absolutorium dla Wójta Gminy:  

a) uchwała nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium  

b) podjęcie uchwały – projekt nr 4 

9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora PSP w Grabowie nad Wisłą  

– projekt nr 5   



3 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 – projekt nr 6 

11. Ocena zasobów ludzkich 

12. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

13. Zapytania i interpelacje 

14. Wolne wnioski 

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3. 

 Wójt Gminy powitał Pana Jacka Kozłowskiego, Wojewodę Mazowieckiego. Wyjaśnił, że Pan 

Wojewoda jest z wizytą po raz trzeci w naszej Gminie. Pierwszy przyjazd odbył się w 2010 roku 

podczas powodzi. Wcześniejszy przyjazd zaproszonego gościa pozwolił na wspólny ogląd wykonanej 

infrastruktury drogowej w obszarach zagrożonych powodzią na terenie naszej Gminy. 

Korzystając z obecności Pana Wojewody, Wójt podziękował za przekazane środki  

na odnowienie dróg gminnych i powiatowych zniszczonych podczas powodzi, tj. drogi w Lucimi, 

Borowcu oraz Przyłęk–Lucimia. Całość kosztów związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych, jak 

również koszty ekwiwalentów dla strażaków zostały pokryte i zwrócone do budżetu Gminy przez 

Pana Wojewodę. Ponadto na indywidualną prośbę o przekazanie agregatu prądotwórczego dla ujęcia 

wodnego w Lipinach, które zaopatruje w wodę miejscowości zalewowe. Agregat taki o wartości 

prawie 70 tys. zł Gmina otrzymała od Wojewody. Wójt Gminy podkreślił, że zasługuje on na to, by 

reprezentować nasz kraj w Parlamencie Europejskim – wie, jakie są potrzeby i problemy samorządów, 

jest osobą konkretną, pomocną i stanowczą. Zna na bieżąco sprawy samorządów z uwagi na 

kilkuletnią pracę na stanowisku wojewody.  

 Pan Jacek Kozłowski podziękował Wójtowi Gminy za niespodziewaną i miłą pochwałę jego 

działalności. Poinformował, że w poprzedniej pracy jako wicemarszałek województwa (1,5 roku) był 

odpowiedzialny między innymi za strategię rozwoju i fundusze unijne. Przygotowywał i negocjował 

kończący się obecnie Regionalny Program Operacyjny. Jako wojewoda dobrze poznał woj. 

mazowieckie stanowiące 12 proc. powierzchni Polski, 14 proc. ludności, 24 proc. potencjału 

gospodarczego Polski i posiadające 314 gmin. Stara się być 2 dni w tygodniu poza Warszawą, gdyż 

przyjrzenie się sprawom na miejscu oraz słuchanie tego, co mówią ludzie, jest pomocne i konieczne  

w tej pracy. Pierwsza wizyta w Gminie Przyłęk cztery lata temu była szczególna, bo związana  

z powodzią i zalanymi budynkami w Lucimi, Borowcu, Gniazdkowie tuż po przerwaniu wału  

w sąsiedniej gminie Janowiec w woj. lubelskim. Powodem przyjazdu było między innymi 

sprawdzenie, jak działa straż pożarna podczas zagrożenia powodziowego. Uważa, że utrzymanie wału 

przeciwpowodziowego na terenach Przyłęka, Chotczy i Solca nad Wisłą (zagrożenie było podobne  

jak w Świniarach, Tarłowie czy Janowcu) wiązało się ze znakomicie prowadzoną akcją 

przeciwpowodziową dzięki ogromnemu wysiłkowi lokalnych strażaków, bardzo dobrej koordynacji  



4 

 

w dowodzeniu ze strony wójtów, obecnego zastępcy komendanta wojewódzkiego, ówczesnego 

Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Lipsku Pana Janusza Szylara i starostów. Wysunięte 

zostały trzy ważne wnioski wynikające z powodzi, które stara się konsekwentnie realizować od 2010 

roku. Cieszy się, że ma w postaci władz Gminy Przyłęk w osobie Pana Mariana Kusia partnera  

w realizacji tych wniosków. Pierwszy wniosek to zaniedbania w infrastrukturze bezpieczeństwa 

powodziowego niedoinwestowana przez 20‒30 lat. W 2008 roku w budżecie na ten cel było 

zabezpieczone 8 mln zł. Corocznie systematycznie zwiększano środki i w roku ubiegłym było już  

87 mln zł. Dopiero na poziomie tej kwoty można dbać o bezpieczeństwo powodziowe. Trzeba 

utrzymywać w należytym stanie wszystkie obwałowania, urządzenia hydrotechniczne, meliorację 

podstawową spełniającą główne zadania, wykonać brakujące inwestycje, tj. obwałowania tam, gdzie 

są one nieodzowne, poprawić też retencyjność zbiorników wodnych. W ramach tych prac na terenie 

trzech gmin: Przyłęka, Chotczy i Solca nad Wisłą wydatkowano na inwestycje w ramach 

bezpieczeństwa powodziowego głównie na modernizację, przebudowę lub budowę nowych wałów  

od 2010 roku do chwili obecnej 26 400 tys. zł. Na rok bieżący zaplanowano wydatki w wysokości 

1700 tys. zł. Na rok następny wzrosną wydatki na inwestycje, gdyż planowana jest budowa opaski  

w Lucimi w postaci wałów o długości 1700 m.b. Jest przygotowywana dokumentacja i wydana 

decyzja środowiskowa. Ma nadzieję, że jeszcze w tym roku Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń 

Wodnych wystąpi i uzyska od urzędu wojewody pozwolenie na budowę, aby w przyszłym roku  

to zadanie inwestycyjne mogło się rozpocząć. Będzie to inwestycja 2-letnia, dość kosztowna– 

–prawdopodobnie finansowanie tego zadania zostanie zabezpieczone w budżecie i będzie mogła ona 

ruszyć.  

Drugim wnioskiem jest poprawienie infrastruktury drogowej na obszarach zagrożonych 

powodzią wzdłuż rzek dla wszystkich miejscowości leżącej nad wałem. Gdyby powtórzyła się taka 

powódź jak w 2010 roku, należy stworzyć możliwość dobrego dojazdu wozów strażackich, ludzi  

do wałów na prowadzenie akcji ratowniczej, wybudować drogi umożliwiające dojazd ciężkiego 

sprzętu pomagającego ratować dobytek i prowadzić ewakuację ludzi. Dlatego od 2010 roku bardzo 

intensywnie inwestujemy i wspomagamy samorządy w budowie infrastruktury drogowej na terenach 

sąsiadujących z dużymi rzekami, tj. trzy gminy: Przyłęk, Chotcza i Solec nad Wisłą, rejon powiśla 

kozienickiego, powiat płocki, okolice Białobrzegów nad Pilicą, tereny nadbużańskie i niewielkie 

tereny nad Narwią. Aby drogi powstawały, trzeba mieć partnera po drugiej stronie. W tym miejscu 

podziękował za gotowość do współpracy, inicjatywę i partnerstwo Przewodniczącemu Rady, całej 

Radzie Gminy i Panu Wójtowi. Pan Wójt zgłaszał projekty dobrze przygotowane z uzyskanymi 

pozwoleniami na budowę, co pozwalało na szybkie przekazywanie środków finansowych. Zaznaczył, 

że środki te nie są efektywne, jeśli nie ma projektów, gotowości do ich wykonania i chęci  

do współpracy. Z informacji pozyskanych od jego współpracowników Gmina Przyłęk w ostatnich 

latach zrealizowała 8 projektów drogowych. W całym obszarze wzdłuż Wisły z dwóch programów,  

tj. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. Schetynówek, i infrastruktury 
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powodziowej z rezerwy na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w powiatach lipskim  

i zwoleńskim, wydatkowano z dotacji rządowych dość dużą kwotę, bo aż 35 mln zł. Tym samym 

poprawa bezpieczeństwa powodziowego na tym terenie jest znacząca.  

Trzeci wniosek to posiadanie wieloletniego programu poprawy bezpieczeństwa powodzio- 

wego, który został rozpoczęty w 2011 r. Program powstał i został przyjęty jako projekt w grudniu 

2012 r. „Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły” 

obejmujący 8 województw ‒ Pan Wojewoda miał przyjemność i zaszczyt kierować pracami nad tym 

projektem. Stał się on częścią masterplanu (kompleksowego dokumentu obejmującego m.in. ochronę 

przeciwpowodziową i energetykę, opracowywanego przez Ministerstwo Środowiska) dla dorzecza 

Wisły, który w sierpniu zostanie przyjęty przez Radę Ministrów. Oba te plany będą wytyczać  

i określać priorytety zmniejszania ryzyka powodziowego i gospodarowania wodą w całym dorzeczu 

Wisły aż do 2030 r. Te wymienione trzy obszary po 2010 roku dość dobrze udało się zrealizować. 

Następnie, jak już wspomniał Wójt Gminy, potwierdził, że kandyduje do Parlamentu 

Europejskiego z poz. 2 listy PO i chciałby wykorzystać wszechstronną wiedzę na temat województwa 

z korzyścią dla naszego regionu w innym miejscu. Demokracja potrzebuje co jakiś czas zmiany ‒ aby 

przyszedł ktoś z nowymi pomysłami, ideałami; kontynuatora poprzednika, żeby zrobił coś jeszcze 

lepiej. Uważał, że potrzeba nam kontynuowania, a także pogłębiania integracji z UE, która jest 

niezbędna rolnikom korzystającym z możliwości, jakie daje członkostwo w UE. Rolnicy inwestują, 

poprawiają strukturę gruntów rolnych, korzystają z różnych środków wsparcia na budowę potencjału 

gospodarstw rolnych, rozwinęły się też grupy producenckie, jesteśmy największym eksporterem  

jabłek, bardzo znaczącym eksporterem warzyw w woj. mazowieckim. W zeszłym roku eksportowano 

po raz pierwszy paprykę na Węgry z zagłębia warzywno-paprykowego w powiecie przysuskim. 

Źródłem sukcesów jest na pewno w dużym stopniu wspólna polityka rolna. Nie ma degradacji kultury  

na obszarach wiejskich. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można pozyskać środki LGD,  

na świetlicę, koła gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze, rozwija się twórczość artystyczna. Unii 

potrzeba ludzi, którzy rozumieją, że wspólna polityka, jej kontynuowanie, a nawet pogłębianie  

i poszerzanie jest Polsce i polskim rolnikom potrzebna. Trzeba bronić takiej wizji UE, która jest 

solidarna i gdzie postępuje integracja, bo Unia nie ogranicza naszej niezależności. Wręcz przeciwnie  

‒ daje szansę na niezależność, na silną Polskę w bezpiecznej Europie. Solidarność europejska, którą 

budujemy w ochronie naszego bezpieczeństwa energetycznego, działa, chroniąc polskich rolników 

przed próbą zablokowania eksportu polskiej żywności do Rosji. Jeszcze parę lat temu było  

to niemożliwe. Na zakończenie swojej wypowiedzi prosił o wzięcie udziału w wyborach 25 maja  

2014 r., bo wybierając ludzi chcących pomóc naszemu regionowi, wiedzących, czego chcą od UE, 

sprzyjamy rozwojowi Polski i każdego z nas. 

 Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję Waldemara Urbańskiego, Starostę Powiatu 

Zwoleńskiego.  
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Waldemar Urbański przeprosił za spóźnienie, ponieważ obowiązki służbowe nie pozwoliły  

na wcześniejszy przyjazd. W związku z toczącą się sesją absolutoryjną podziękował Panu Wójtowi 

Gminy za dotychczasową współpracę i wspólne inwestycje. 

Radny Dariusz Dusiński zapytał Pana Wojewodę, jak widzi rozwój terenów biedniejszych 

naszego rejonu w bogatym województwie mazowieckim. 

Odpowiadając, Pan Wojewoda stwierdził, że faktycznie województwo mazowieckie 

statystycznie jest najbogatsze w Polsce, ale też najbardziej zróżnicowane. Ma największą różnicę 

między bogatym centrum a niekiedy bardzo biednymi peryferiami w radomskim, np. gminy Rusinów, 

Mirów w powiecie szydłowieckim, radomskim i przysuskim, Kazanów w powiecie zwoleńskim.  

Na tych terenach na biedę mają wpływ przyczyny strukturalne. Rolnictwo nie ma charakteru 

towarowego. Małe gospodarstwa nie prowadzą produkcji na sprzedaż, tylko na własne potrzeby. 

Rolnicy tych gospodarstw nie utrzymywali się z pracy na roli, bo trudnili się dodatkową pracą 

zarobkową (tzw. chłoporobotnicy). Po upadku w latach 90. części zakładów powstał problem dużego 

bezrobocia. W powiecie szydłowieckim bezrobocie spadło o 2 procent według danych za I kw. tego 

roku, ale nadal jest rekordowe i wynosi 37 procent na tym terenie. Część osób bez pracy dorabia 

dorywczo, w czarnej strefie, aby przetrwać, a nie godnie żyć. Problem z regionem radomskim polega 

na tym, że jest niejednorodny. Powiaty zwoleński i lipski mają trochę lepsze gospodarstwa i lepsze 

gleby, lepiej też sobie radzą, powiat kozienicki dzięki elektrowni i energetyce nieźle sobie radzi, 

powiat grójecki z produkcją jabłek również. Szansą dla regionu radomskiego jest silniejsze powiązanie 

z Warszawą. Na terenie dawnego zakładu „Łucznik” będącego symbolem upadku regionu, hale 

poprodukcyjne, których to dachy porosły krzaki, teraz są wyremontowane i firmy przenoszą się  

z Warszawy. Prowadzenie działalności gospodarczej jest bowiem tańsze (media, podatki, dostęp  

do infrastruktury, niższe koszty pracy). Jeżeli poprawimy komunikację Radom ‒ Warszawa, będzie  

to z korzyścią dla ludzi i firm. Budowana jest linia kolejowa nr 8, wylot z Warszawy drogi krajowej 

S7 ‒ inwestycja wojewody. Poprawa infrastruktury jest już widoczna. Zaczyna to powoli przynosić 

pozytywne efekty. Rząd przekazał tereny lotniska samorządowi, gdzie powstało lotnisko, ale czy 

będzie ono generowało środki z ruchu pasażerskiego? Raczej nie. Powstały także duże inwestycje 

rządowe, tj. fabryka broni, nowoczesne centrum obliczeniowe Ministra Finansów, największe  

w Polsce Centrum Powiadamiania Ratunkowego z 400 miejscami pracy. Próbuje się ożywić ten region 

poprzez powiązanie go z centrum Warszawy, bo Radom jest atrakcyjny, blisko Warszawy. Ma dobrą 

uczelnię techniczną, wykwalifikowanych pracowników, jest relatywnie tani, może być atrakcyjnym 

miejscem dla inwestycji. Celem jest przyciągnięcie inwestorów do Radomia.  

Z powodu różnic woj. mazowieckiego nie wolno dzielić administracyjnie ‒ takie postulaty się 

pojawiały. Województwo mazowieckie już trzy lata temu przekroczyło ten 75 proc. średni poziom 

dochodu w UE. W nową unijną perspektywę wchodzi ono z nieco mniejszym Programem 

Operacyjnym. Jest najbogatszym regionem w Polsce, bo ma największy wskaźnik w przeliczeniu  

na jednego mieszkańca w stosunku do innych województw. Wciąż wchodzimy w latach 2015‒2022  
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z bardzo dużym programem po części finansowanym przez budżet, gdyż takie perspektywy rozwoju 

daje UE. Po tym czasie poziom bogactwa wzrośnie i jako region będziemy na poziomie średniej 

europejskiej. Jednak ta część biedniejsza nie będzie na takim poziomie. Kluczem nie jest podział 

administracyjny województwa, bo przy takim podziale więcej się traci, niż zyskuje. Trzeba dokonać 

innej zmiany podziału województwa na regiony statystyczne tak, żeby przekierować strumień 

środków unijnych do biednej części województwa, a nie odcinać się administracyjnie od bogatego 

centrum granicą administracyjną. To jest szansa dla woj. mazowieckiego. Od trzech lat Pan Jacek 

Kozłowski czyni starania w tym kierunku. Wspierał takie wystąpienie rządu polskiego, które pani 

premier Elżbieta Bieńkowska kierowała do Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu) w tej 

sprawie. W 2016 r. jest runda negocjacyjna, podczas której zatwierdza się ewentualne zmiany (co 

cztery lata) podziału na regiony statystyczne. Należy się do niej dobrze przygotować, aby przekonać 

do tego Eurostat i Radę Europejską, by wyraziła zgodę na taki podział. Jest to trudne zadanie, bo UE 

opiera się takim zmianom, ale trzeba próbować. Pan Wojewoda chciałby dla niemetropolitarnej części 

Mazowsza jeszcze ocalić te fundusze europejskie na następną perspektywę. Perspektywa unijna na lata 

2015‒2022 jest ostatnią korzystną, w jaką wchodzi woj. mazowieckie, potem funduszy będzie 

relatywnie mniej, nawet jeśli uda się podzielić je na regiony statystyczne. Kończąc wypowiedź, 

podziękował Przewodniczącemu Rady, Panu Wójtowi Gminy i wszystkim zebranym za umożliwienie 

spotkania i miłe słowa Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady kierowane pod jego adresem. 

Prowadzący obrady podziękował za udział w sesji Panu Jackowi Kozłowskiemu, Wojewodzie 

Mazowieckiemu, i ogłosił 10-minutową przerwę. 

  

Ad. 4. 

 Przewodniczący oznajmił, że radni nie zgłosili uwag do protokołu z XLI sesji, wyłożonego  

do wglądu. W związku z powyższym stwierdził, że wymieniony wyżej protokół uważa się za przyjęty. 

 

Ad. 5. 

 Pani Monika Krześniak omówiła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Przyłęku za 2013 r.  

Między innymi poinformowała, że nasza Gmina uplasowała się na pierwszych miejscach  

w powiecie zwoleńskim pod względem wielkości posiadanych księgozbiorów, zakupu nowości oraz 

ilości wypożyczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców Gminy. Drugie miejsce w powiecie Gmina 

zajęła pod względem liczby czytelników w przeliczeniu na 100 mieszkańców Gminy. Ponadto 

szczegółowo zapoznała zebranych z realizacją zadań w zakresie działalności statutowej bibliotek 

funkcjonujących na terenie Gminy (sprawozdanie stanowi załącznik do oryginału protokołu).  

Przewodniczący obrad podziękował Monice Krześniak za tak szczegółowe przedstawienie 

sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2013, którego słuchał  

z przyjemnością. Stwierdził, że praca biblioteki nie polega tylko na wypożyczaniu książek, lecz także 
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na prowadzeniu licznych dodatkowych zajęć w ramach pozyskiwanych środków, o czym mogli 

usłyszeć zebrani.  

Beata Malesa była pełna podziwu dla podejmowanej dodatkowej działalności statutowej przez 

Panią Kierownik GBP w Przyłęku i prosiła, aby na przyszłość przy organizowaniu większych imprez, 

np. spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów, była wywieszana informacja na tablicach ogłoszeń  

w innych miejscowościach. Pozwoli to większej grupie zainteresowanych na uczestniczenie w tych 

przedsięwzięciach, ponieważ mnóstwo osób starszych nie korzysta z internetu. 

Dalszych uwag i pytań radni nie wnosili. 

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

go Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (15 osób głosowało za) Uchwałę nr 271/XLII/14 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za 2013 r. 

 

Ad. 6. 

Pani Teresa Wójtowicz przedstawiła sprawozdanie finansowe SPZOZ Gminy Przyłęk za rok 

2013 (stanowiące załącznik do oryginału protokołu). Poinformowała, że plan finansowy na 2013 rok 

wynosił 1 421 903,63 zł. Przychód uzyskany z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowił kwotę  

1281 665 zł. Pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

z przeznaczeniem na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Załazach celem udostępnienia poradni dla osób 

niepełnosprawnych na parterze. Poradnia ta zostanie otwarta w roku bieżącym po dokonaniu zakupu 

nowych mebli i wyposażenia. Pozostałe przychody uzyskiwano ze szczepień, przeprowadzonych 

badań do celów epidemiologicznych pracowników i rolników posiadających gospodarstwa ze sprze- 

dażą mleka. Na 31.12.2013 roku środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym wynosiły 

78 027,71 zł. Narodowy Fundusz Zdrowia miał dopłacić kwotę 126 263,85 zł. Zobowiązania 

wynoszące 40 271 zł, tzw. niewymagalne z odroczonym terminem płatności, to: składki ZUS w wyso- 

kości 23 401,51 zł, należność US stanowi kwotę 8048 zł, przeprowadzone badania diagnostyczne 

3905,30 zł, SPZZOZ w Lipsku 234,18 zł, SPZZOZ w Zwoleniu 2537,72 zł, firma odbierająca odpady 

medyczne 50,47 zł, firmie za wykonanie przeglądu pieca c.o. 184,50 zł, szpitalowi w Radomiu  

za badanie cytologiczne 20 zł oraz 1800 zł w ramach umowy kontraktowej związanej ze stomatologią. 

Na umowy o pracę (zatrudnionych jest 3 lekarzy, 1 stomatolog, 1 kierowca, 6 pielęgniarek  

i 2 sprzątaczki), wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 991 994,55 zł. 

Zatrudnionych jest 4 lekarzy, psycholog w poradni terapii i uzależnień oraz położna. 

W ramach umów-zleceń kontraktowych wydatkowano 131 907,44 zł na usługi medyczne  

dla 5176 pacjentów. Miesięcznie wykonuje się w granicach 5000 badań diagnostycznych  

i laboratoryjnych na podstawie umów zawartych z trzema ośrodkami diagnostycznymi w Radomiu, 

ZOZ w Zwoleniu i Lipsku. Za badania diagnostyczne wykonywane w Zwoleniu Gmina musiałaby 

zapłacić od 7 do 10 zł, a płaci w diagnostyce 1,60 zł. 
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W 2013 roku wydatkowano 41 750,18 zł na zakup oleju opałowego do Ośrodka Zdrowia  

w Załazach i poniesiono koszty ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Przyłęku naliczane przez Urząd 

Gminy w Przyłęku. Zakupiono materiały (strzykawki, igły) za 29 891,80 zł, zaś na artykuły piśmienne 

przeznaczono 26 427,85 zł. Wydatki z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 1830 zł. 

Kończąc swoją wypowiedź, oznajmiła, że rok 2013 r. zakończył się nadwyżką z saldem 

bankowym na sumę 78 027,71 zł. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych o przeprowadzonym konkursie na stanowisko 

kierownika SPZOZ Gminy Przyłęk, który wygrała Pani Teresa Wójtowicz. Pogratulował jej 

zwycięstwa, a następnie otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania za rok 2013 r. 

Beata Malesa zapytała, kiedy będzie wykonana termomodernizacja budynku w Załazach. 

Uzupełniając swoją poprzednią wypowiedź, Pani Teresa Wójtowicz dodała, że po powołaniu 

jej na stanowisko przez Pana Wójta (w związku z przeprowadzonym konkursem) zostanie ogłoszony 

przetarg na termomodernizację i najprawdopodobniej zostanie ona wykonana do połowy wakacji. 

Zadanie to będzie prowadzone w ramach dotacji Gminy dzięki podjętej decyzji przez Pana Wójta  

i Rady Gminy zabezpieczającej odpowiednią kwotę w budżecie, za którą serdecznie podziękowała. 

Oznajmiła również, że jeśli zabraknie środków z dotacji na powyższe zadanie, to dołoży z własnego 

budżetu. Doprecyzowała swoją poprzednią wypowiedź, informując, że z PFRON-u otrzymała 50 proc. 

kwoty, jaka była konieczna do przeprowadzenia remontu w 2013 r. w ośrodku zdrowia w Załazach. 

Brakujące 25 tys. zł przekazała z własnego budżetu. Poinformowała o konieczności przeprowadzenia 

remontu ośrodka zdrowia w Przyłęku, który oddano do użytku w czerwcu 2000 r. ‒ należy wymienić 

podłogi i instalację wodną.  

Radni nie wnosili dalszych pytań, więc prowadzący obrady przystąpił do procedury jawnego 

głosowania, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (15 osób głosowało za) Uchwałę  

nr 272/XLII/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za 2013 r. 

 

Ad. 7. 

a) Wójt Gminy przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 r., stanowiące 

załącznik do oryginału protokołu, poinformował, że na 31 grudnia 2013 r. dochody Gminy 

wynosiły 19 746 590,04 zł, w tym bieżące 19 155 632 zł i majątkowe 709 457 zł, wydatki 

20 782 382 zł, w tym bieżące 17520 685 zł i majątkowe 2845 777 zł. Deficyt stanowił kwotę 

1035 792 zł. Osiągnięto przychody w wysokości 1 339 792 zł i rozchody na sumę 304 tys. zł. 

Nie zachodziła konieczność zaciągania kredytu. Dochody osiągnięte przez Gminę Przyłęk  

w roku 2013 stanowią kwotę 19 246 577,07 zł, w tym bieżące – 18 906 862,98 zł i majątkowe 

– 339 714,09 zł, tj. 97,47 proc. planowanych dochodów. Realizacja dochodów wg poszcze- 

gólnych źródeł przedstawia się następująco: dochody własne, które wykonano w 19,84 proc. 
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w stosunku do całego budżetu; dotacje na plan 4970 638 zł wydatkowano 4 632 671 zł  

i wynosiły 24,7 proc. w stosunku do całego budżetu; subwencje na plan 10 795 009 zł 

wykonano 10 795 009 zł wyniosły 56,09 proc. w stosunku do całego budżetu (wykonanie  

100 proc.). 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 

przedstawiają się następująco: na realizację projektu w ramach POKL, realizowanego przez GOPS 

„Powrót do pracy”, wydatkowano 105 103,29 zł (wykonanie w 90,33 proc.); organizację festynu 

rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia” 22 440 zł (wykonanie w 100 proc.); zwrot dotacji na wykonane 

zadanie w 2012 r. „Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez 

remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” w wysokości 206 521 zł 

(wykonanie w 100 proc.); zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu 

centrum Załaz wydatkowano 25 tys. zł (wykonanie w 100 proc.); promocję lokalnego dziedzictwa 

kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji „Przyłęk nasza ziemia” – 13 230 zł (wykonanie  

w 90 proc.); POKL „Równy dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach 

z terenu woj. mazowieckiego” – 7225,50 zł (wykonanie 99,8 proc.). Ogółem na plan 678 119 zł 

wykonano 400 387,79 zł, tj. 59,04 proc. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że część pieniędzy 

z dotacji nie wpłynęła do 31.12.2013 r., lecz dopiero w 2014 r.  

Subwencje: część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca wykonano w 100 

proc. w stosunku do planu i wyniosły 10 795 009 zł. 

 Skutki obniżenia górnych stawek w podatku w 2013 r. wynoszą 729 089 zł, w tym w podatku 

rolnym 391 329,30 zł, podatku od nieruchomości 222 740,19 zł, w podatku od środków 

transportowych 115 020,17 zł i w podatku leśnym 0 zł. Zaznaczył, że mimo iż jest to duża kwota, nie 

możemy ustalać górnych stawek podatków, ponieważ nasze społeczeństwo należy do biednych. 

Za 2013 r. umorzono w podatku rolnym 14 858,40 zł, w podatku od nieruchomości  

4041,10 zł i leśnym 595 zł. Zaległości podatkowe z tytułu dochodów budżetowych stanowią większy 

problem, ponieważ wynoszą 680 642,21 zł, w tym z tytułu podatków i opłat 279 682,44 zł, dostaw 

towarów i usług (w tym odsetki) – 37 299,75 zł, zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 363 660,02 zł. 

Nieściągalność podatków i opłat wynika z tego, że jest dużo współwłasności w działkach leśnych  

i rolnych. Jeden współwłaściciel płaci, reszta nie i zaległości rosną. Po upływie 5 lat zaległości są 

umarzane z urzędu, ale nie znaczy to, że Gmina nie wystawia z tego powodu tytułów wykonawczych 

do Urzędu Skarbowego w Zwoleniu poprzedzonych dwoma upomnieniami. Dość dużo pieniędzy 

spływa w ten sposób do Gminy, ponieważ musi ona prowadzić egzekucję, z której jest rozliczana 

przez organy powołane do kontroli.  
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Wydatki wykonano w 94,38 proc. planu. W strukturze wydatków największą pozycję 

stanowią te na oświatę i wynoszą 40,07 proc. wydatków ogółem i na pomoc społeczną, tj. 20,56 proc. 

wydatków. 

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1 880 191,28 zł, takie jak:  

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin (2 odcinki) – 204 399,56 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą – 28 361,61 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów – 30 671,37 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare – 128 389,96 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierziączka‒Grabów nad Wisłą – 198 474,02 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk/Nadbłocie – 259 734,09 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy‒Łagów – 51 541,51 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki – 142 705,30 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary – 125 071,63 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare‒Helenów – 101 824,68 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary przez wieś – 146 055,30 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk/Troc – 276 593,84 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy‒Kulczyn – 39 382,14 zł; 

- utwardzenie placu w Lipinach – 138 563,89 zł; 

- wykup gruntu pod drogę gminną Mierziączka–Grabów nad Wisłą – 8 422,38 zł. 

Planowano pozyskanie środków z Unii Europejskiej w wysokości 676 791 zł, Gmina uzyskała  
602 966 zł.  

Gmina udzieliła dotacji w wysokości 250 tys. zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Przyłęku na działalność statutową, Starostwu Powiatowemu w Zwoleniu na dożynki powiatowe  

w kwocie 3 tys. zł i dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala 10 tys. zł oraz dla woj. 

mazowieckiego na realizację projektów: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach”  

– 4 137,66 zł i „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” w wyso- 

kości 1546 zł (dotację w kwocie 1546 zł zwrócono do budżetu Gminy), Komendzie Wojewódzkiej 

Policji w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy 

Powiatowej Policji w Zwoleniu – 6 500 zł.  

Z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zorganizowano  

wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią – 11 916 zł. Na rozwój kultury fizycznej  

i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wydatkowano 30 000 zł. 

Na koniec roku 2013 Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek o łącznej 

kwocie 377 700 zł, w tym 211 200 zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w BS 

Zwoleń oddział Zwoleń i 166 500 zł – pożyczki zaciągnięte w 2010, 2011 i 2012 roku w Woje- 

wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem  
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na zadania inwestycyjne. Zadłużenie to stanowi 1,96 proc. dochodów wykonanych. Ponadto 

umorzono kwotę pożyczki w wysokości 37 500 zł zaciągniętej na realizację zadania „Budowa stacji 

wodociągowej w Załazach”. Spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 304 000 zł. 

b)  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pani Elżbieta Madejska, zapoznała Radę z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu zgodnie  

z Uchwałą Nr Ra.120.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za rok 2013.  

c)  Pani Ewa Molenda przedstawiła pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu Gminy  

za 2013 r., popartą wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2013 r. na podstawie protokołu  

nr 36/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Oświatowej, odbytego 28 kwietnia 2014 r.  

Elżbieta Madejska odczytała pozytywną opinię przedłożonych sprawozdań i wnioskowała  

o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2013 r., zgodnie z protokołem nr 36/2014 Komisji Budżetowej  

z 29 kwietnia 2014 r.  

Teresa Woźniak przedłożyła wnioski i opinię wypracowaną na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

23 kwietnia 2014 r. na podstawie protokołu nr 38/2014 r. 

d)  Radni nie mieli uwag do przedłożonego przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

za 2013 r. 

e) Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła 

jednogłośnie (15 osób głosowało za) Uchwałę nr 273/XLII/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2013 r. oraz sprawozdania finansowego.  

 

Ad. 8. 

a) Pani Teresa Woźniak odczytała Uchwałę Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przy- 

łęku z 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.  

Następnie Elżbieta Madejska zapoznała Radę z przesłaną opinią RIO o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wyko- 

nania budżetu za 2013 r. – Uchwała Nr Ra.191.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 r.  

Radni nie wnosili uwag. 

b) W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego projektu uchwały nr 4 Rada Gminy 

jednogłośnie (15 osób głosowało za) przyjęła Uchwałę nr 274/XLII/14 w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 
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Wojciech Szmajda pogratulował uzyskania absolutorium Wójtowi Gminy. 

Ogłoszono 5-minutową przerwę. 

 

Ad. 9. 

 Teresa Woźniak, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała protokół nr 37/2014 z posie- 

dzenia Komisji odbytego 4 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi p. Moniki Pałki  

na działalność dyrektorki PSP w Grabowie nad Wisłą. 

 Wójt Gminy prosił radnych o wykreślenie z projektu uchwały nr 5 słów „wygląd zewnętrzny”. 

 Wojciech Szmajda poinformował, że będzie głosował za bezzasadnością tej skargi, choć ma 

niedosyt związany z tą sprawą. Skarga była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną w oparciu  

o przekazane dokumenty oraz pisemne wyjaśnienie dyrektorki tej placówki. Przygotowany został 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, nad którym Rada będzie procedować. Prosił, aby Wójt Gminy 

i Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego przyjrzeli się bliżej pracy szkoły z uwagi na liczne 

komentarze mieszkańców Grabowa nad Wisłą, była u niego nawet delegacja rodziców. Stwierdził, że  

na płaszczyźnie rodzice ‒ dyrektorka szkoły nie ma porozumienia i że każda ze stron ma rację.  

Pani sołtys z Grabowa nad Wisłą oznajmiła, że dyrektorka szkoły nie liczy się ze zdaniem 

Rady Rodziców. 

Wójt Gminy poinformował o wydanych pozytywnych opiniach Rady Rodziców i Rady 

Pedagogicznej przy powoływaniu dyrektora tej placówki. 

Zbigniew Suchecki powiedział, że jako radni nie jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie,  

a członkowie Komisji Rewizyjnej wypracowali stanowisko na podstawie przekazanych dokumentów.  

 Radna Beata Malesa wyjaśniła, że trudno będzie zająć jej stanowisko, musi zaufać Komisji 

Rewizyjnej i zgodzić się z jej stanowiskiem.  

Mirosław Madejski oznajmił, że to jakieś nieporozumienie, rozpatrywano skargę i uzasadnio- 

no stanowisko w oparciu o obowiązujące przepisy. Rodzic ma pretensje, że to dziecko jest traktowane 

inaczej, bo powinno być traktowane inaczej. Skarżąca sama wystąpiła z wnioskiem o nauczanie 

indywidualne dla swojego dziecka. Zajęć jest zrobionych więcej. Ponadto jest zdziwiony postępowa- 

niem Rady Rodziców. Dlaczego nie zgłosili problemu do Pana Wójta czy bezpośrednio do niego? 

Pani Danuta Bocian, Sekretarz Gminy, na prośbę Wójta Gminy odczytała zebranym pismo 

Pani Moniki Pałki złożonego 25 marca 2014 r. 
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Dariusz Dusiński stwierdził, że to są ogólnikowe i mało konkretne zarzuty, żeby je ocenić. 

Beata Malesa powiedziała, że ma za mało danych, aby mogła prawidłowo ocenić tę sytuację. 

Co można jeszcze zrobić w tej sprawie? Na pewno warto bliżej przyjrzeć się stosunkom panującym  

w szkole. 

Wojciech Szmajda dodał, że dyrektorka szkoły w złożonym wyjaśnieniu odniosła się  

do każdego zarzutu.  

Po zakończonej burzliwej dyskusji w wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego projektu 

uchwały nr 5 Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 275/XLII/14 w sprawie skargi na dzia- 

łalność dyrektora PSP w Grabowie nad Wisłą. 

Radni zaproponowali, aby po tej sesji Komisja Oświaty zajęła się jeszcze tym tematem.  

 

Ad. 10. 

Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej 

na 2014 r. ‒ projekt uchwały nr 6, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 12 060 zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 18 961 537,01 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 

12 060 zł  

i ustalono wydatki o łącznej kwocie 22 069 264,93 zł. Wydatki inwestycyjne pozostają bez zmian  

o łącznej kwocie 3 369 030 zł. Deficyt budżetu Gminy również nie ulega zmianie i wynosi 

3 107 727,92 zł. Ustalono przychody w kwocie 3 293 527,92 zł i rozchody w wysokości 185 800 zł 

Następnie szczegółowo omówiła Tabelę nr 1 do uchwały, tj. Plan dochodów budżetu na 2014 r.  

– zmiany, Tabelę nr 2, tj. Plan wydatków budżetu na rok 2014 – zmiany, Tabelę nr 3, tj. Plan 

wydatków inwestycyjnych na rok 2014 – zmiany.  

Wójt Gminy wyjaśnił zebranym celowość planowanego zakupu kosiarki. 

Radni nie mieli uwag. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 6, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę nr 276/XLII/14 w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na rok 2014. 

 

Ad. 11. 

 Maria Madejska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, przedstawiła 

dane zawarte w sprawozdaniu „Ocena zasobów ludzkich za rok 2013”, które radni otrzymali celem 

zapoznania się na posiedzeniach stałych komisji (sprawozdanie stanowi załącznik do oryginału 

protokołu). 
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Radni nie mieli uwag i nie zadali pytań. 

 

Ad. 12. 

Wójt przedstawił informacje o działalności międzysesyjnej od 31 marca do 7 maja 2014 r. 

Poinformował o rozpoczęciu inwestycji drogowych w miejscowościach: Mszadla Dolna‒Łaguszów  

i Okrężnicy, w której był problem, ponieważ należało przesunąć słupki oznaczające wykonanie tej 

drogi ze względu na to, że p. Rogala z Lipin zrobił ogrodzenie przy samej drodze. Droga wchodziłaby 

w działkę p. Mazura interweniującego w tej sprawie. Po przesunięciu słupków będzie ona miała  

3,5 m szerokości i po 0,5 m pobocza, pozostaje jeszcze 0,5 m. Są już zrobione kosztorysy na strażnicę  

w Ignacowie (101 tys. zł) i świetlicę w Mierziączce (67 tys. zł), termomodernizację budynku OSP 

w Mszadli Starej (100 tys. zł). Na te zadania będą przeprowadzane przetargi ze względu na 

konieczność sumowania inwestycji, które nie mogą przekroczyć wartości 30 tys. euro. Planuje się 

dwuetapowe przeprowadzenie remontu Urzędu Gminy ‒ jest to zadanie o wartości kosztorysowej  

136 tys. zł. Prace wykonywane będą po godzinach urzędowania. Aby obniżyć koszty, Gmina we 

własnym zakresie zerwie panele na korytarzu. Kosztorys na Łaguszów wynosi 75 tys. zł, Gmina 

zabezpieczyła w budżecie 50 tys. zł. Trzeba będzie dołożyć do zadania, być może będą oszczędności 

w procedurze przetargowej. Pozostały jeszcze do zrobienia kosztorysy na dwie drogi. Przetargi będą 

ogłoszone w tym tygodniu, natomiast na budynek w Mszadli Nowej w późniejszym terminie, bo nie 

ma jeszcze kosztorysu. Remonty dróg gminnych po zimie rozpoczną się w przyszłym miesiącu przez 

tę samą firmę co w roku ubiegłym. Należy wyremontować drogi w Łagowie, przy BP w Zamościu 

Starym, Ławeczku Nowym, Helenowie, Karczonkach Łagowskich. Trochę mało jest zabezpieczonych 

środków w budżecie na te cel. Zwrócił się do Pani Skarbnik z propozycją przesunięcia w budżecie  

i zabezpieczenia oczywiście za zgodą Rady i na jego prośbę na tej sesji dodatkowych środków  

na wymienione zadania. Gmina ma tylko zaplanowane 14 tys. zł. Zapytał, czy radni wyrażają zgodę  

na przesunięcie jeszcze 11 tys. zł potrzebnych środków jako dodatkową zmianę do uchwały 

budżetowej na 2014 r. na tej sesji. Radni poparli jednogłośnie bez sprzeciwów propozycję 

przesunięcia środków na remonty cząstkowe dróg. 

Wspomniał o nieprzyjemnym incydencie, który wydarzył się dzień przed sesją ‒ chodziło  

o drogę w Przyłęku od trzeciego gościńca na dół. Kategorycznie stwierdził, że bardziej potrzebna jest 

droga w kierunku p. Jasika i zostanie ona połączona z drogą Przyłęk (Nadbłocie). Ta droga jest 

wykonywana, a nie ta na żądanie dwóch osób ̶ życzyły sobie drogę asfaltową w wąwozie, gdzie nawet 

dwa samochody się nie miną. 
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Wyjaśnił radnemu Markowi Stępniowi, że problem pniaka jest rozwiązany, bowiem jego 

usunięcie zostało wliczone do kosztorysu. 

Zapytał, czy na sali jest ktoś z Ignacowa, ponieważ kilkakrotnie prosił o zabranie  

i przewiezienie płytek na podłogi do remizy OSP w Ignacowie. Dotychczasowe prośby nie przynoszą 

efektu. Niedługo rozpocznie się inwestycja i ludzie będą mieć argument, że jest sezon truskawkowy, 

później żniwa. 

Powiedział również o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez Komisję Konkursową ze względu  

na niezgodności w zapisie ze Statutem. Należy zwołać walne zebranie raz na dwa lata, zatwierdzić 

sprawozdanie finansowe i przeprowadzić wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wyznaczyć 

osoby do reprezentowania Klubu na zewnątrz zgodnie z przepisami. Konkurs zostanie ponownie 

rozpisany. Nie można jednak finansować zadania z budżetu Gminy do chwili rozstrzygnięcia 

konkursu. 

Dariusz Dusiński prosił o wzięcie udziału i wykonanie prac związanych ze sprawnym 

przeprowadzeniem walnego zebrania członków: radnych, sołtysów, przede wszystkim przedstawicieli 

Komisji Rewizyjnej i innych, którym zależy na dalszym prowadzeniu tej działalności, która nie jest 

łatwa. Przedstawił trudności, jakie przynosi prowadzenie Klubu Sportowego i, jeśli inni się nie 

włączą, nie jest w stanie sam prowadzić tego dobrze i terminowo. Bardzo mile widziane będą osoby, 

które zechcą pomóc. Osobiście nie przedkładał Radzie sprawozdań finansowych z działalności, 

ponieważ takowe znajdują się w księgowości Urzędu Gminy. Są one niezbędne do rozliczeń 

udzielonej dotacji. 

Przewodniczący Rady podziękował przedmówcy za to, że zechciał przybliżyć sprawy 

związane z prowadzeniem tej działalności, o trudnościach i kłopotach, jakie napotykał. Radni mają 

teraz większą wiedzę na ten temat. Prosił, aby od czasu do czasu przekazywać informację Radzie  

o realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Wójt Gminy prosił o wzięcie udziału w rajdzie rowerowym 16 maja 2914 r. Będzie on dość 

uciążliwy, ponieważ długość trasy do przejechania to 37,5 km. Rajd rozpocznie się w Publicznym 

Gimnazjum w Przyłęku o godz. 10.00, każdy z uczestników otrzyma koszulkę odblaskową. 

Uczestnikami rajdu będzie też 100-osobowa grupa młodzieży szkolnej. Gimnazjaliści otrzymają 

komplety rowerowe młodzieżowe, pozyskane od marszałka woj. mazowieckiego (100 kompletów), 

składające się z kasku, koszulki, światła przedniego i tylnego, lusterka i osłonki na rękę. 

Wójt Gminy podziękował Radzie za udzielone absolutorium, do którego przyczynili się też 

radni, ponieważ zatwierdzają oni propozycje uchwał przez niego wnoszonych.  
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Prosił wszystkich zebranych o poparcie Pana Jacka Kozłowskiego, osoby konsekwentnej, 

sprawdzonej, słownej, myślącej i działającej dla dobra kraju ‒ warto oddać na niego głos. Zna 

bowiem samorządy od podszewki, jest już 6,5 roku na stanowisku Wojewody i zasługuje na poparcie. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady XLII sesji VI kadencji 

Rady Gminy w Przyłęku o godz. 13.30. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


