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Protokół nr 45/2014 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 12 września 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. 9.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

3. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

4. Mirosław Madejski – Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego  

5. Sołtysi – 22 osoby  

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

6. Teresa Wójtowicz – Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Gminy Przyłęk 

7. Monika Krześniak – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

8. Waldemar Urbański – Starosta Powiatu Zwoleńskiego 

9. Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Powiatu Zwoleńskiego 

10. Arkadiusz Jasik – Zastępca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w Zwoleniu  

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

 

Przebieg sesji 

Obrady XLV sesji Rady Gminy w Przyłęku poprowadził 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.). Zwrócił się do radnych  
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z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do przesłanego porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag,  

w związku z czym Przewodniczący Rady przedstawił następujący dzienny porządek obrad.  

 1. Otwarcie sesji 

 2. Porządek obrad – zmiany 

 3. Wystąpienie zaproszonych gości 

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

 5. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

 6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości – projekt nr 1 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyłęk – projekt nr 2 

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

– projekt nr 3 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014  

– projekt nr 4 

11. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

12. Zapytania i interpelacje 

13. Wolne wnioski 

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3.  

Z grona zaproszonych gości głos zabrał Waldemar Urbański, Starosta Zwoleński, który omó-

wił możliwości realizacji zadań w ramach budżetu na 2014 r.  

 

Ad. 4. 

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

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

się za przyjęty. 

 

Ad. 5. 

Teresa Woźniak, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała protokół nr 41/2014 z posie-

dzenia komisji odbytego 28 sierpnia 2014 r. 

Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła Sprawozdanie z dzia-

łalności Komisji Budżetowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. z posiedzenia komisji 

zgodnie z protokołem nr 39/2014 z 27 sierpnia 2014 r. 
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Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, omówiła wnioski komisji 

na podstawie sporządzonego Sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczo-Oświatowej VI ka-

dencji za rok 2013 w oparciu o protokół nr 39/2014 z 26 sierpnia 2014 r. 

 

Ad. 6. 

 Elżbieta Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady, zapoznała zebranych z treścią Uchwały  

Nr Ra.331.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 wrze-

śnia 2014 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyłęk informacji o przebiegu wy-

konania budżetu za I półrocze roku 2014, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także 

przebiegu realizacji planów finansowych SP ZOZ i instytucji kultury. 

 Wójt Gminy przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 

2014, zaznaczył, że wykonanie dochodów własnych, subwencji i dotacji zbliżyło się do 50 proc. lub 

przekroczyło 50 proc. planu w I półroczu 2014 r. Niski wskaźnik 26-procentowy wykonania podatku 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest z terminem płatności II raty tego podatku 

przypadającym na lipiec 2014 r. Oznajmił, że prawie wszystkie zadania inwestycyjne są corocznie 

wykonywane i oddawane w II półroczu roku budżetowego. Część zaplanowanych zadań inwestycyj-

nych w postaci dróg, świetlic, strażnic jest już wykonanych i zapłaconych, a niektóre dopiero będą  

w trakcie realizacji, ale praktycznie nie ma zagrożeń, jeśli chodzi o ich wykonanie. Środki w wysoko-

ści 60 tys. zł przyznane z FOGR-u na drogę w Rudkach (właściwie już wykonaną i oddaną) wpłyną 

dopiero po dokonaniu rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. Dochody z tytułu podatku od środków 

transportowych zostały uszczuplone z uwagi na konieczność i potrzebę umorzenia tego podatku  

w wysokości 2402 zł osobie już nieżyjącej. Największe zadłużenie w kwocie 336 tys. zł występuje  

z tytułu funduszu alimentacyjnego, na który Gmina nie ma wpływu. Mimo wystawiania tytułów wy-

konawczych jest mała ściągalność zadłużenia, a Gmina ponosi dodatkowe koszty z tym związane.  

Mamy niskie wykonanie w sporcie z uwagi na rezygnację z planowanego wykonania boiska sporto-

wego trawiastego w PSP w Łaguszowie. Kwota poprzetargowa tego zadania bardzo wzrosła i zmusiła 

Gminę do przeniesienia realizacji tego zadania na 2015 r., kiedy to będzie nabór wniosków z progra-

mowania unijnego na lata 2014‒2020. Wówczas zostanie wykonane boisko sportowe takie jak przy 

Publicznym Gimnazjum w Przyłęku z możliwością dofinansowania w granicach 60–65 proc. Pierwsze 

nabory ze środków UE będą dopiero pod koniec 2015 r. z wykonaniem nie wcześniej niż w 2016 r. 

Mniejsze płatności odsetek od kredytów spowodowane jest zmniejszeniem oprocentowania (mamy  

z tego tytułu zysk). Jeśli chodzi o dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków unijnych na realizację projektu w ramach POKL przez GOPS Powrót do pracy, został wyko-

nany w 97 proc. (3 proc. środków zostanie zwrócone), przez Gminę „Równy start dla wszystkich. 

Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego Przedszkola 
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przy szkołach w Gminie Przyłęk” trwa nadal. Za pierwszy rok wykonanie wynosi 23 proc. W tym 

roku zostaną jeszcze urządzone place zabaw przy 4 szkołach podstawowych  

z terenu Gminy Przyłęk w ramach Projektu Systemowego, Poddziałanie 9.1.1 w zakresie modernizacji 

oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych. Zadanie to jest na etapie 

przygotowania przetargu. Środki na festyn rodzinny zostały wydatkowane w 100 proc. i zostaną prze-

kazane do budżetu Gminy w II półroczu br. przez Urząd Marszałkowski. 

Radni nie mieli pytań. 

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w spra-

wie górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718), zapoznał zebranych  

z górnymi stawkami podatków i opłat na 2015 r., które wzrosły o 0,4 proc. w stosunku do roku ubie-

głego. Następnie omówił propozycje kwot podatku od nieruchomości przedstawione w projekcie 

uchwały nr 1. Oznajmił, że podatki od nieruchomości nadal pozostają w granicach 50 proc. górnych 

stawek i dlatego zwiększono podatek od budynków mieszkalnych tylko o 1 gr. Nadal pozostawiono 

górne stawki podatku od gruntów: pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-

trowni wodnych i zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-

nym materiałem siewnym, ponieważ nie ma takich gruntów na terenie Gminy. Dodał, że w tym roku 

nie będą podejmowane uchwały odnośnie do stawek opłaty targowej i od posiadania psów. W docho-

dach Gminy nie odnotowano wpływu środków z tych tytułów. Sporządzone uchwały w roku 2013 są 

utrzymane w mocy i będą nadal obowiązywać, tj. Uchwała nr 236/XXXVIII/13 w sprawie określenia 

wysokości stawek opłaty targowej z dnia 29 października 2013 r. (z dzienną stawką opłaty targowej  

w wysokości 50 zł) i Uchwała nr 237/XXXVIII/14 w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu 

płatności i sposobu poboru z dnia 29 października 2013 r. (z roczną stawką opłaty w wysokości 10 zł 

od posiadania 1 psa przez osobę fizyczną). 

Radni nie mieli uwag. 

Przewodniczący Rady przeprowadził procedurę jawnego głosowania projektu uchwały nr 1,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 285/XLV/14 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Wójt Gminy dodał, że uchwała od środków transportowych będzie omawiana na komisjach  

po ukazaniu się minimalnych stawek podatku. Prawdopodobnie opłata od środków transportowych 

wzrośnie o 0,4 proc., ponieważ w naszej Gminie te stawki są najniższe.  
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Ad. 8. 

 Wójt Gminy poinformował o konieczności zmiany Statutu Gminy Przyłęk z 2009 roku. Przed-

stawił projekt uchwały nr 2, w którym m.in. uwzględniono zapisy dotyczące herbu, pieczęci, flagi, 

banneru, flagi stolikowej; zmieniono zapis nazwy jednostki organizacyjnej, tj. Samodzielnego  

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z pominięciem siedziby; dodano imię do 

nazwy Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej; dodano zapisy podejmowania przez Radę po-

stanowień proceduralnych, deklaracji, opinii, apeli, stanowiska i oświadczeń; dodano zapisy procedur 

w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców oraz zapisy działania klubów radnych; zmienio-

no zapisy przyjmowania protokołów z sesji oraz porządku obrad; wymieniono na nową mapę Gminy 

Przyłęk i inne konieczne zmiany. 

Radni nie mieli uwag. 

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę 

nr 286/XLV/14 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 9.–10. 

 Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w załączniku nr 1  

‒ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk na lata 2014‒2025 i załączniku nr 2 ‒ Wykaz 

przedsięwzięć do WPF na lata 2014‒2015 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 3 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk. Przedstawiła wprowadzone zmiany  

w Uchwale Budżetowej na 2014 r. ‒ projekt uchwały nr 4, w której zwiększono dochody budżetu 

Gminy o 15 560 zł. Ustalono dochody o łącznej kwocie 19 327 416,27 zł. Zwiększono wydatki 

budżetu Gminy o kwotę 15 560 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 22 566 994,19 zł. Zmniejszono 

wydatki inwestycyjne o kwotę 20 000 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 

3 564 030 zł. W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt w wysokości 3 239 577,92 zł, który 

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

(wolne środki) – 325 377,92 zł. Ustalono przychody w wysokości 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.  

Radni nie mieli pytań. 
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Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne projektów uchwał nr 3 i 4,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę nr 287/XLV/14 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒2025 i Uchwałę nr 288/XLV/14 w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. 

 

Ad. 11. 

 Wójt Gminy omówił stan zaawansowania niżej wymienionych zadań inwestycyjnych zapla-

nowanych na rok 2014: 

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Grabowie nad Wisłą jest już po przetargu. Informacyj-

nie dodał, że po połączeniu nitki wodociągowej w Grabowie nad Wisłą ze Stefanowem prawdopodob-

nie pod koniec października zostanie wyłączona z eksploatacji na tydzień stacja uzdatniania wody  

w Załazach w celu wymiany 17-letniego zestawu hydroforowego. Woda dla mieszkańców podana 

będzie z ujęcia wodnego w Lipinach. Z uwagi na mętną wodę odbyło się czyszczenie dużego zbiorni-

ka wodnego w Załazach. W pracach tych pomagała straż. Okazało się, że zanieczyszczenie żelazem 

było duże, dlatego też została wydana decyzja o przeprowadzaniu co drugi dzień płukania odżelazia-

czy. Na efekty trzeba będzie poczekać. 

- W końcowej fazie jest opracowywana przebudowa wodociągu w miejscowości Zamość Stary – Zała-

zy, którego wykonanie przypadnie na październik  – listopad 2014 r. 

Wykonano: 

- dwa odcinki dróg w Grabowie nad Wisłą za kwotę 95 tys. zł; 

- drogę w Zamościu Nowym za mostem w kierunku Łagowa w lewo za kwotę 90 tys. zł; 

- drogę w miejscowości Rudki ‒ zadanie o wartości 245 tys. zł; dotacja z FOGR-u w wysokości  

60 tys. zł jeszcze nie wpłynęła do Urzędu Gminy z Urzędu Marszałkowskiego; 

- przebudowę drogi gminnej Łaguszów – Mszadla Dolna na kwotę 720 tys. zł; dość dużo osób uczęsz-

cza już tą drogą z Łaguszowa do Rudek ze względu na zły stan drogi powiatowej ostatnio połatanej; 

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary za kwotę 105 tys. zł; 

- przebudowę drogi gminnej w Babinie – 84 tys. zł; 

- dwa odcinki dróg gminnych w Okrężnicy – 355 tys. zł; 

- przebudowę drogi gminnej Przyłęk ‒ Przyłęk A – 188 tys. zł; 
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- przebudowę drogi gminnej w Mszadli Nowej, która nie została odebrana z uwagi na zawężenie pod-

czas prac drogi o 0,5 m jej szerokości; będą wykonywane prace uzupełniające; 

- przebudowę drogi gminnej w Wysocinie za kwotę 70 tys. zł; wnioskowano o wykonanie dodatkowe-

go odcinka drogi do dwóch posesji, postanowiono wprowadzić to zadanie do budżetu Gminy na sesji; 

- przebudowę drogi gminnej Zamość Stary (Miźwa) – 65 tys. zł. 

Nie zostało wykonane utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy z tyłu budynku. Najpierw 

Gmina wykona remont wewnątrz budynku, który przesunął się na 2015 r. z powodu zbyt wysokiej 

kwoty poprzetargowej (dlatego zrezygnowaliśmy z tego zadania w roku bieżącym). Aby było taniej, 

Gmina musi jednak rozpisać przetarg na przeprowadzenie remontu nie po godzinach, lecz w godzi-

nach pracy Urzędu Gminy. 

Dzisiaj odbędzie się przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łaguszów  

(Hamajdówka) ‒ zadanie o zaplanowanej wartości 190 tys. zł oraz Zamość Stary – Ługi o wartości 

140 tys. zł. 

Wykonano także: 

- termomodernizację budynku strażnicy w Ignacowie na kwotę 60 tys. zł ‒ wykonano ocieplenie bu-

dynku, malowanie wewnątrz, położono płytki w całym budynku przekazane przez OSP w Grabowie 

nad Wisłą; 

- modernizację OSP w Łagowie ‒ przeprowadzono remont pomieszczenia wykorzystywanego również 

na przeprowadzanie wyborów wraz z ogrzewaniem za kwotę 35 tys. zł; 

- prawdopodobnie do najbliższego piątku będzie oddana termomodernizacja budynku OSP w Mszadli 

Starej; zadania inwestycyjne w Mszadli Starej, Łaguszowie i Mierziączce są wykonywane ze środków 

UE w ramach małych projektów; 

- przebudowę strażnicy OSP w Łaguszowie – 60 tys. zł; proponował, aby dalsze prace w budynkach 

OSP w Łaguszowie i Łagowie wykonywać nie ze środków własnych, ale z PROW-u lub LGD w ra-

mach małych projektów ze środków unijnych; 

- remont budynku w Mierziączce (wymiana dachu, okien, drzwi); pozostała do wykonania termomo-

dernizacja, z którą trzeba poczekać na możliwość złożenia wniosków na małe projekty; 

- zakupiono kosiarkę samojezdną do koszenia trawy na boiskach za kwotę 15 tys. zł; 

- montaż tabliczek informacyjnych pomocnych dla pogotowia, kurierów, policji i innych osób z nume-

rami posesji może nie w 100 proc., ale wszystkie już są i zostaną zamontowane. 
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Obecnie są wykonywane prace związane z termomodernizacją budynku strażnicy OSP w Gra-

bowie nad Wisłą oraz budową ogrodzenia i modernizacją budynku strażnicy OSP Zamość Stary. 

W roku bieżącym będzie jeszcze wykonywana obwódka z kostki w PSP w Babinie, gdyż  

do rowu powiatowego nie można odprowadzić wody z piwnic szkoły. Wykonanie szamba niewiele da, 

ponieważ będzie się szybko napełniać.  

Jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na place zabaw przy czterech szkołach pod-

stawowych (karuzele, labirynt-liniowiec, zestaw mebli, zabawki wielofunkcyjne i tablice interaktyw-

ne). Być może w tym roku uda się to jeszcze zrobić – 109 530 zł. 

Wykonana została również termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Załazach w ramach dofi-

nansowania z budżetu Gminy w kwocie 60 tys. zł. Przy okazji wykonano termomodernizację świetlicy 

w Załazach z zachowaniem jednakowej kolorystyki. Ponieważ mieszkańcy z tego terenu wnioskują  

o przejście lekarzy z pierwszego piętra na dół, pani kierownik SP ZOZ Gminy Przyłęk zobowiązała 

się rozwiązać ten problem do końca roku 2014 po dokonaniu zakupu mebli. 

Przystąpimy do remontu dachu z obróbką na świetlicy w Babinie. 

Zrezygnowano z budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie z uwagi  

na wysoką kwotę poprzetargową tego zadania. Gmina będzie się starać o pozyskanie środków  

z PROW-u na takie boisko, jakie jest przy PG w Przyłęku. Podsumowując stan zaawansowania zadań 

inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2014, oznajmił, że obecnie wskaźnik wykonania zadań inwe-

stycyjnych wynosi około 80 proc., mimo iż na koniec czerwca 2014 r. w sprawozdaniu z wykonania 

za I półrocze 2014 r. wskaźnik wynosił ledwo 3,77 proc.  

Wójt Gminy odczytał podział 20 samochodów kruszywa na uzupełnienie dróg po zakończeniu 

żniw. 

 

Ad. 12.–14. 

Zbigniew Suchecki prosił o porównanie kruszywem zadołowania drogi w Zamościu Starym,  

a Marek Stępień o uzupełnienie ubytku drogi w Babinie. 

Beata Malesa poinformowała, że na sesji 4‒5 miesięcy temu przy omawianiu wprowadzenia 

zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii rozdział IV – Plan Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok powstały pewne 

wątpliwości i nowe koncepcje. Pan Wójt zaproponował, aby zająć się tą sprawą na posiedzeniu 
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komisji, wyjaśnić pewne kwestie, korzystając z pomocy Przewodniczącego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i wypracować 

propozycje zadań do nowego programu na 2015 r. Prosiliśmy o informację wyszczególniającą, kto  

i jakie szkolenia odbył z członków komisji. W dalszym ciągu nie otrzymała materiałów, o które 

prosiła i ubiega się od dłuższego czasu od Mirosława Madejskiego, Przewodniczącego Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Materiały są 

jej niezbędne do zapoznania się przed opracowaniem nowego Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2015 r. Pan Wójt na jej prośbę jeszcze raz podpisał pismo  

o przygotowanie danych. Zwróciła się do Mirosława Madejskiego, oznajmiając, że czeka na te 

informacje. Jak zapytała Przewodniczącego Rady, czy takie materiały są już przygotowane, to 

otrzymała od niego informację, że do tej pory ich nie otrzymał. 

Przewodniczący Rady prosił o zajęcie się tym tematem na komisjach.  

Wójt stwierdził, że Gmina jest przed tworzeniem budżetu na 2015 r. i ta sprawa będzie 

omawiana na komisjach. 

Mirosław Madejski powiedział, że materiały są przygotowane i wystarczy je odebrać.  

Wójt Gminy odpowiadając na pytania radnych i w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy 

powiedział, że jeśli będzie możliwość przesunięcia środków zarządzeniem Wójta, to zostanie 

zakupionych kilka samochodów kruszywa i wówczas zrobiona zostanie droga od Stefanowa  

w kierunku Zamościa do p. Fulary i 1 samochód kruszywa na Mierziączkę za rów melioracyjny, 

ponieważ jest tam utrudniony dojazd. Przypomniał o wspólnym podjęciu z Radą Gminy uchwały  

o zaciągnięciu kredytu w wysokości 3,1 mln zł. Stwierdził, że najprawdopodobniej zostanie 

zaciągnięty o wiele mniejszy kredyt, niż zaplanowano, gdyż zadania inwestycyjne w drodze przetargu 

wyszły taniej. Będzie więc łatwiej tworzyć budżet na 2015 r., a może uda się spełnić jego marzenie  

o połączeniu Rudek z Andrzejowem, by powstała piękna trasa Lipsko – Puławy.  

Korzystając z obecności Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu, poinformował  

o wpłynięciu pisma o dofinansowanie z budżetu Gminy na 2015 r. zakupu samochodu do przewozu 

psów i wskazał możliwość dofinansowania w ramach budżetu na przeciwdziałanie narkomanii pod 

warunkiem zmiany treści zapisu w tej sprawie.  

Odpowiadając p. sołtysowi, powiedział, że zostanie dowiezione kruszywo koła p. Olejarczyka  

i kościoła w Łagowie. Prosił również sołtysa sołectwa Andrzejów o przekazanie informacji o obwo-

dzie głosowania w Lucimi.  

Kończąc swoją wypowiedź zaprosił wszystkich zebranych na debatę na temat bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, która odbędzie się zaraz po zakończeniu sesji. 
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Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

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

Rady Gminy w Przyłęku o godz. 12.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


