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Protokół nr 44/2014 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 8 sierpnia 2014 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. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

3. Sołtysi – 23 osoby  

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

4. Kazimierz Wojdyło – Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu  

5. Krzysztof Płachta – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu 

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

 

Przebieg sesji 

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

Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał zaproszonych gości, przedstawicieli władz 

gminnych, 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.). Na wniosek Wójta Gminy zaproponował, 

aby do porządku obrad po punkcie 5 wprowadzić dodatkowo punkt 5a. „Podjęcie uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej – projekt nr 3 ”  i punkt 5b. „Podjęcie uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒2025 – projekt  

nr 2”. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają dodatkowe uwagi i wnioski do porządku obrad. 

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

jawne wnioski. W wyniku przeprowadzonych kolejno głosowań Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

propozycje zmian. Dzienny porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 
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1. Otwarcie sesji 

2. Porządek obrad 

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

4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

5. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

5a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej – projekt nr 3  

5b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒2025 

– projekt nr 2 

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

nr 1 

7. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

8. Zapytania i interpelacje 

9. Wolne wnioski 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3. 

 Przewodniczący obrad oznajmił, że radni nie zgłosili uwag do protokołu z XLIII sesji.  

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

 

Ad. 4. 

 Kazimierz Wojdyło, Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu poinformował, że złożył sto-

sowne sprawozdanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników  

i efektów za 2013 r., które zostało przesłane 13 lutego 2014 r. Radni i Przewodniczący Rady mieli 

czas na zapoznanie się z informacją w tym zakresie, dlatego omówił pewne dane i wyniki za 6 miesię-

cy br., ponieważ chciał podzielić się tym, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy w temacie stanu bezpie-

czeństwa i porządku publicznego (przedłożone Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego na terenie gminy Przyłęk za 2013 rok w załączeniu do oryginału protokołu).  

Przewodniczący Rady podziękował przedmówcy za przedstawienie sprawozdania, którego 

wysłuchał z zainteresowaniem i, korzystając z obecności Komendanta Powiatowego Policji w Zwole-

niu, prosił zgromadzonych o kierowanie do niego pytań.  

Beata Malesa zapytała, czy policja prowadziła tylko pogadanki w sprawie przeciwdziałania 

narkomanii i nadużywania alkoholu przez młodzież, czy ma specjalistów w tym zakresie i jaka była 

skuteczność pogadanek. Zgłosiła w imieniu mieszkańców Załaz problem pędzących samochodów  
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z dużą prędkością przez tę miejscowość, szczególnie rano, i prosiła o przeprowadzanie co jakiś czas 

kontroli.  

Jeśli chodzi o pomoc osób wykwalifikowanych, Kazimierz Wojdyło wyjaśnił, że obecnie Ze-

spół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Zwoleniu składa się z dwóch osób, w tym 

jedna (policjantka) przebywa na urlopie macierzyńskim i wróci w 2015 r., z kolei druga (osoba cywil-

na) zajmuje się tym zagadnieniem od kilku lat. Zgodnie z „Ogólnopolskim Głosem Profilaktyki – mo-

dą na życie bez uzależnień”  na organizowane spotkania zapraszamy osoby, których problem dotknął: 

wyrugowane, odbywające karę z uwagi na zagrożenia (wskazując im, że można żyć inaczej), z Klubu 

Abstynentów Wzajemnej Pomocy „S” w Zwoleniu. Mieli oni styczność z narkomanią czy też alkoho-

lizmem w przeszłości, ale udało im się z tych zagrożeń wyjść. Oznajmił, że nawet w najlepszej książce 

nie można wyczytać i przekazać tego, co zrobił ten, którego problem dotknął. Osoby takie z własnego 

doświadczenia wiedzą, co stracili (rodzinę, dzieci), kto im pomógł, co zyskali i co dzisiaj mają  

do stracenia. Oznajmił, że pogadanki z młodzieżą prowadzą pracownik lub pracownicy mundurowi, 

on sam zaś w tych spotkaniach osobiście nie uczestniczy, nie ma takiej wiedzy jako osoba zaproszona 

czy obserwator, więc nie może dokonać oceny skuteczności przeprowadzonych pogadanek, jakiej  

w tej chwili pytająca oczekuje. Jeśli chodzi o duże prędkości pojazdów, to do kontroli dróg jest wiele: 

dwie drogi krajowe o największym natężeniu ruchu 12 i 79. Ponadto są kontrole przewozu związane  

z afrykańskim pomorem świń, służby koordynowane. Jego zdaniem w przypadku przekroczenia pręd-

kości 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym ‒ z uwagi na przestępstwo ‒ powinno być zatrzy-

mane prawo jazdy na pół roku. Biała tablica to rzecz święta i powinno się przestrzegać przepisów 

szczególnie tam, gdzie nie ma poboczy. Doraźne wyjazdy policji wiążą się z kontrolami wszystkich 

szybko jeżdżących kierowców i tych ze sprzętem rolniczym. Policjant ma reagować na każde popeł-

nione wykroczenie lub przestępstwo. Oznajmił przyjęcie do realizacji zgłoszonego wniosku o zapo-

trzebowanie na patrole ruchu drogowego w Załazach. Osoby, które mają wiedzę na temat chowania 

się policji w krzakach, prosił o zgłaszanie takich incydentów, gdyż jest to przez niego zakazane. 

Twierdzenie, że policja chowa się za krzakami, jest obraźliwe i krzywdzące dla jego policjantów. 

Podkreślił, że policja nie stoi w krzakach i nie chowa samochodu po krzakach. 

Beata Malesa dodatkowo zapytała, czy jest taka możliwość, aby zgłosić dzielnicowemu pro-

blem nadużywania przez młodzież alkoholu wieczorami za świetlicą w Załazach.  

Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu odparł, że dzielnicowy jest do dyspozycji miesz-

kańców przez 24 godziny na dobę. Ma on telefon komórkowy (numer publicznie dostępny). Jeśli 

dzielnicowy ma dzień wolny, wtedy numer jest automatycznie przekierowywany na dyżurkę. Dyżurny 

sporządza notatkę, która trafia do niego, a on wydaje polecenia realizacji wniosków. Nie ma potrzeby 

czekania, aż dzielnicowy nawiąże kontakt ‒ wystarczy zgłosić problem na numer alarmowy lub numer 

telefonu komórkowego właściwego dzielnicowego. 
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Dariusz Dusiński prosił o pomoc policji w wykryciu i ukaraniu dość czytelnych sprawców 

niszczenia przystanków, bowiem kleją oni na przykład plakaty wyborcze. Pytał, jakie zdanie ma Pan 

Komendant na temat wskaźników obowiązujących w UE, gdzie za posiadanie 0,5 promila alkoholu 

we krwi  nie jest zabierane prawo jazdy, a u nas jest to karalne. Czy nie warto dążyć do zbliżenia się 

tymi standardami z krajami UE? 

Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu poinformował, że jeśli chodzi o niszczenie mienia, 

to do tego jest niezbędny monitoring, tj. zakładanie dobrej jakości kamer, co umożliwia i pomaga  

w wykryciu sprawcy. Niestety, czują się oni bezkarni przy montowaniu nic niewartych kamer. Każdy 

obywatel musi przestrzegać obowiązującego prawa w swoim kraju i, jeśli będzie przebywał w innym, 

to musi przestrzegać przepisów tego państwa. Stwierdził też, że nie będzie uprawiać polityki, czy war-

to, czy nie warto dążyć do wskaźników unijnych ‒ jego osobistego osądu w tej sprawie nie będzie.  

Krzysztof Płachta, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, przeka-

zał „Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą działań operacyj-

nych wyszkolenia oraz funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Gminie Przyłęk” za 2013 r.  

w wersji papierowej, którą szczegółowo omówił (sprawozdanie stanowi załącznik do oryginału proto-

kołu). Pochwalił Kacpra Byzdrę, ucznia z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej, który 

reprezentował Gminę Przyłęk i powiat zwoleński w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej. Oświadczył, że wygrywa on szczebel gminy i powiatowy, ale nie może przebić 

się przez wojewódzki. Dodał, że we wrześniu br. drużyna kobieca z Mszadli Nowej będzie broniła 

barw powiatu w eliminacjach stref. Patrząc na osiągnięte wyniki (132 sekundy w dwóch konkuren-

cjach), prawdopodobnie nie wróży jej to wielkich sukcesów, chyba że jeszcze poprawi ona wyniki. 

Był pełen podziwu dla Gminy, która mimo iż nie ma największego zagrożenia czy największej 

liczby zdarzeń, to na straż przeznacza największe środki. Cieszy go również to, że Gmina Przyłęk  

w zawodach sportowych uczestniczy corocznie. Podziękowania złożył Panu Wójtowi i radzie za to, że 

wspierają finansowo jednostki OSP mimo licznych innych potrzeb. Stwierdził, że dużo łatwiej jest 

podejmować działania, jeśli zawsze można liczyć na trzy silne jednostki OSP z terenu Gminy Przyłęk, 

a po powodzi w 2010 r. nawet mieszkańcy Lucimi przekonali się wreszcie do pomocy niesionej przez 

strażaków, bo wcześniej nie chcieli ich słuchać. Wzajemne relacje zmieniły się na korzyść osób udzie-

lających pomocy. 

Przewodniczący podziękował Krzysztofowi Płachcie, Komendantowi Powiatowemu Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, za przekazane informacje związane z bezpieczeństwem i po-

rządkiem publicznym. Zapytał zebranych, czy mają pytania do przedmówcy. Radni nie mieli pytań. 
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Ad. 5. 

Teresa Woźniak jako przewodnicząca odczytała protokół nr 40/2014 z posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej odbytego w dniu 31 lipca 2014 r. 

Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła wnioski z posiedzenia 

komisji zgodnie z protokołem nr 38/2014 z 29 lipca 2014 r. 

Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, omówiła wnioski i uwagi  

z posiedzenia komisji w oparciu o protokół nr 38/2014 z 30 lipca 2014 r. 

 

Ad. 5a. 

Wójt Gminy poinformował, że na wniosek radnego, Przewodniczącego Rady Gminy, miesz-

kańców z Grabowa nad Wisłą, Stefanowa Gmina przeprowadziła rozmowy z Powiatowym Zarządem 

Dróg w Zwoleniu i Waldemarem Urbańskim – Starostą Powiatu Zwoleńskiego, z których wynika 

konieczność wykonania rowów odwadniających. Ze względu na to, iż nie ma rowów, gospodarstwo  

Łukasza Badeńskiego i część innych gospodarstw w Stefanowie jest zalanych wodami opadowymi. 

Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił pismem informującym o możliwości wykonania na przy drodze 

Szczęście-Stefanów w Grabowie nad Wisłą oraz Pająkowie 900 m.b. rowów za kwotę 9 700 zł, z tym 

że Starostwo Powiatowe pokryje 50 proc. wyliczonej kwoty kosztów na ten cel, tj. 4850 zł, i prosi  

o pokrycie pozostałych 50 proc. kosztów przez Gminę Przyłęk. Przekazał, że radny Łukasz Badeński 

doręczył 19 szt. oświadczeń z podpisami mieszkańców Stefanowa zobowiązujących się do wykonania 

przepustów we własnym zakresie. W związku z powyższym zaproponował wprowadzenie do budżetu 

2014 r. kwotę 4850 zł na wykonanie tych rowów zgodnie z przedłożonym projektem uchwały nr 3. 

Dodał, że Starostwo Powiatowe jest otwarte na dalsze udrażnianie rowów ze środków budżetowych na 

2015 r. i będzie ono pokrywać 50 proc. kosztów na ten cel, ponieważ ma bardzo ograniczone środki 

finansowe. 

Beata Malesa zapytała, jakie szanse mają mieszkańcy Załaz na wykonanie rowów przy drodze 

powiatowej, bo u nich występuje podobny problem z wodami opadowymi. 

Mirosław Koniarz też zgłosił problem (braku rowów odwadniających) wód opadowych spły-

wających przez całe jego podwórko w Mszadli Dolnej. 

Wójt Gminy potwierdził konieczność udrażniania czy wykonania rowów odwadniających  

w kilku miejscach w Gminie, dodając, że przy planowaniu budżetu na 2015 r. Rada Gminy winna 

zaplanować i zabezpieczyć środki na wykonanie zgłaszanych potrzebnych zadań.  
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Po zakończonej dyskusji prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu 

uchwały nr 3, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 282/XLIV/14  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

 

Ad. 5b.–6. 

 Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, 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 2. Przedstawiła wprowadzone zmiany  

w Uchwale Budżetowej na 2014 r. ‒ projekt uchwały nr 1, w której zwiększono dochody budżetu 

Gminy o 3 750 zł. Ustalono dochody o łącznej kwocie 19 283 156,27 zł. Zwiększono wydatki budżetu 

Gminy o kwotę 135 600 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 22 522 734,19 zł. Zwiększono również 

wydatki inwestycyjne o 215 000 zł do łącznej kwoty 3 584 030 zł. W wyniku wprowadzonych zmian 

zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 131 850 zł do łącznej kwoty 3 239 577,92 zł, który zosta-

nie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów – 2 914 200 zł, b) innych źródeł (wolne 

środki) – 325 377,92 zł. Zwiększono przychody o kwotę 131 850 zł. Ustalono przychody w wysoko-

ści 3 425 377,92 zł z następujących tytułów: a) kredytów – 3 100 000 zł, b) innych źródeł (wolne 

środki) – 325 377,92 zł. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 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 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 (zmiany) 

– załącznik nr 1 do uchwały. 

 

Wójt Gminy dodatkowo wyjaśnił, że unieważniono przetarg na wykonanie boiska trawiastego  

w Łaguszowie, ponieważ kwota poprzetargowa wyniosła aż 270 tys. zł. W roku przyszłym będzie 

nabór wniosków ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub LGD Stowarzyszenia 

„Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu, z których można będzie otrzymać dotację. Wówczas powstanie 

takie boisko jak w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku. Po rozmowie z radnymi uzgodniono wspólne 

stanowisko, tj. nie finansować zadań z własnego budżetu, jeśli można pozyskać na nie dotację  

z zewnątrz, nawet jeśli wykonanie odwlecze się w czasie o rok czy dwa. Podobna sytuacja jest  

ze świetlicą w Mszadli Nowej. W tym roku zrobimy tam chociaż boisko trawiaste. Ogrodzenie zaś 

wykonamy w przyszłym roku jako jedno zadanie łącznie z przeprowadzeniem remontu budynku. Nie 

możemy jednak podzielić tego zadania na dwa odrębne. Zdecydowano wprowadzić nowe zadania 

inwestycyjne na trzy drogi gminne do budżetu roku bieżącego, ponieważ Gmina nie otrzyma żadnej 
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dotacji ze środków z UE do dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na lata 2014–2020.  

O dofinansowanie można będzie ubiegać się tylko na drogi ekspresowe i autostrady. W przyszłym 

roku należałoby się zastanowić nad położeniem 3 cm asfaltu na drogach budowanych z destruktu  

w Łagowie, Mszadli Starej w kierunku Załaz i w Przyłęku na ostatnim gościńcu, aby nie ulegały 

dalszemu niszczeniu, tym bardziej że coroczne ich remonty nie są tanie. 

Poinformował, że LGD Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu w ramach 

swoich środków chce wykonać Fitness Park w miejscu ogólnodostępnym i monitorowanym, Gmina 

wskazała plac przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku.  

Powiedział również o unieważnieniu przetargu na remont budynku Urzędu Gminy, ponieważ 

cena najkorzystniejszej oferty (wpłynęła tylko jedna) przewyższa kwotę, którą Gmina jako 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dlatego też wystąpimy z pismem 

do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu o przedłużenie terminu zdjęcia 

paneli łatwopalnych do końca sierpnia 2015 r.  

Poinformował o konieczności odwodnienia piwnic w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Babinie, gdyż woda napływa tam strumieniem i pompowanie nie zdaje egzaminu. Odwodniono już 

budynek Urzędu Gminy, gdzie w piwnicach woda była po kostki – osiągnięto zamierzony cel 

osuszenia pomieszczeń.  

Oznajmił, że przebudowa odcinka drogi o szerokości 3 m Grabów nad Wisłą – Zielonka  

o długości 1 km położony tylko na gruntach Grabowa na całym jego odcinku będzie wykonywana 

dopiero, gdy każdy właściciel podpisze oświadczenie, że wyraża zgodę na wejście na jego działkę 

celem wykonania poboczy ziemnych. Nie rozpoczniemy realizacji tego zadania, aby nie było takiego 

samego problemu jak w Okrężnicy. Jeśli nie będzie takich oświadczeń, droga zostanie wykonana  

w całości tylko z kruszywa.  

Po złożonych dodatkowych wyjaśnieniach radni nie zgłaszali pytań. 

W wyniku kolejno przeprowadzonego jawnego głosowania projektu uchwały nr 2 i 1 Rada 

Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 283/XLIII/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2014‒2025 i Uchwałę nr 284/XLIV/14 w sprawie wprowadzenia zmian  

w uchwale budżetowej na 2014 r. 

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy przedstawił informacje o działalności międzysesyjnej od 30 czerwca do 8 sierp-

nia 2014 r. Poinformował o wykonywaniu zaplanowanych zadań zgodnie z załącznikiem nr 3 budżetu 

Gminy na 2014 r., może z niewielkim opóźnieniem. Zaplanowane drogi praktycznie są wykonane. 

Obecnie będzie robiona droga w Rudkach. Ze względu na duże zapotrzebowanie na kruszywo  
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zakupionych zostanie kilkanaście samochodów na porównanie dróg (uzupełnienie ubytków) celem 

zapewnienia ich przejezdności. Na placu w Lipinach jest już kruszywo (trzy samochody), które roz-

wieziemy we własnym zakresie na wybite dołki. Wprowadzone zostały środki w wysokości 13 tys. zł 

na podwyższenie drogi i założenie przepustu w Mszadli Nowej koło p. Czarnoty. Wreszcie będzie ona 

przejezdna również wiosną i jesienią. Oznajmił, że zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicz-

nego Gminy III etap” jeszcze pozostanie w budżecie Gminy na br., gdyż p. Lisowski stwierdził, że 

dokończy całościowo dokumentację i wykona to zadanie jeszcze w tym roku (czy mu wierzyć w 100 

proc., są wątpliwości). Wykonawca ma jednak postawiony dodatkowy warunek nie tylko wykonania 

zaplanowanego zadania, ale też uzyskania pozwolenia na podłączenie energii elektrycznej. 

Podał informację, iż na stronie internetowej www.przylek.pl, którą należy śledzić, została  

zamieszczona wiadomość o możliwości otrzymania Karty Dużej Rodziny. Prosił o zapoznanie się  

z warunkami otrzymania takiej karty przez osoby mające dostęp do internetu, pozostali mogą uzyskać 

wiedzę w tym zakresie w GOPS-ie w Przyłęku w pokoju nr 2. Natomiast szczegółowe warunki udzie-

lania pomocy uczniom objętym „Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka 

szkolna”, ustanowionym uchwałą nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie 

„Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka szkolna” pozwalają skorzystać ucz-

niowi z takiej pomocy, jeśli w rodzinach dochód na osobę nie przekracza 530 zł netto. Następna in-

formacja dotyczy możliwości ubiegania się o przyznanie mikrodotacji w okresie od czerwca 2014 r. 

do grudnia 2016 r. w ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie, którą można uzyskać również  

na stronie internetowej www.mazowszelokalnie.pl. Ponadto prosił o wzięcie udziału w otwartym spo-

tkaniu rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – panem Markiem Sawickim 18 sierpnia  

2014 r. o godz. 17.00 w nowym budynku Technikum Rolniczego w Zwoleniu. Ostatnią przekazaną 

informacją była oferta „Kraina Zabawa FANTAZJA” w Zwoleniu, z której może ktoś chciałby sko-

rzystać. Wszystkie informacje zostały przygotowane w wersji papierowej – prosił sołtysów i radnych  

o powieszenie ich na tablicach ogłoszeń w jednostkach pomocniczych naszej Gminy. 

Na zakończenie powiedział, że szerszą informację na temat działalności międzysesyjnej 

przedstawi na kolejnej sesji planowanej w połowie września 2014 r. w PG w Przyłęku. Po jej 

zakończeniu odbędzie się debata publiczna z udziałem policji, straży pożarnej, dyrektorów szkół  

i mieszkańców.  

 Sołtys Wojciech Kramek zapytał, na jaki okres planuje się podpisać umowę użyczenia 

budynku w Lucimi, na jakich zasadach i czy będzie pomieszczenie dla mieszkańców. 

 Wójt Gminy odrzekł, że maksymalnie na 3 lata pod pewnymi warunkami. Nie zostanie 

przekazane pomieszczenie na zebrania mieszkańców, przeprowadzanie wyborów samorządowych, 

posłów do PE, posłów na sejm, na prezydenta Polski oraz dwa lokale dla naszych mieszkańców. 
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Szczegółowe warunki użyczenia zostaną zawarte w umowie użyczenia po spotkaniu i poczynieniu 

uzgodnień z mieszkańcami Lucimi. 

Oznajmił sołtysowi Andrzejowi Kuli, iż problem rowów w Pająkowie przy drodze powiatowej 

należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, gdyż Gmina nie zajmie się wszystkimi 

problemami związanymi z drogami powiatowymi. 

Dariusz Dusiński prosił o porównanie równiarką, tj. 30–60 minut pracy nawiezionego piasku 

na drodze, oraz o udrożnienie przepustu na drodze w kierunku Brześć. Ponadto podzielił się 

informacją z zebranymi na temat tygodniowego pobytu na obozie Klubu Sportowego „Przyłęk”  

w Krasnobrodzie. Rozegrano sparingi, na którym nasza drużyna wygrała 3 do 2. 

Wójt Gminy odpowiedział, że równiarka rozpocznie pracę po żniwach.  

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

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

Rady Gminy w Przyłęku o godz. 11.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


