
Protokół nr 54/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 18 sierpnia 2010 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 14 radnych. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.  

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.10. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Marian Kuś – Wójt Gminy, Mirosław 

Madejski – Zastępca Wójta, Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy. 

Zaproszeni goście: nadkom. Paweł Loranty – komendant Komendy Powiatowej Policji  

w Zwoleniu.  

Otwarcia LIV sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech Szmajda, przewodniczący 

Rady Gminy, który na wstępie powitał zaproszonych gości, a następnie odczytał następujący 

porządek obrad:  

 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich, tj. LII i LIII, sesji 

4. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie 

6. Informacja na temat organizacji roku szkolnego 2010/2011 w placówkach oświatowych 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozbiórki nieruchomości – projekt nr 1 

8. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy 

socjalnej o charakterze socjalnym – projekt nr 2 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości – projekt nr 3 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego uchwałą  

nr 328/XXXXVIII/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. zmienionego uchwałą 354/LI/10 z dnia  

22 kwietnia 2010 r. i uchwałą 364/LIII/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r.– projekt nr 4 

11. Podjęcie uchwały budżetowej 

12. Interpelacje, wnioski i zapytania 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

 



Ad. 3. 

 Bez uwag i zastrzeżeń przyjęto jednogłośnie protokoły, tj. LII i LIII, sesji.  

 

Ad. 4. 

 Jadwiga Skoczylas przedstawiła wnioski i opinie Komisji Rewizyjnej wypracowane  

na posiedzeniu 16 sierpnia 2010 r. zgodnie z protokołem nr 41/10, a następnie Ewa Molenda 

odczytała protokół nr 41/10 Komisji Gospodarczo-Oświatowej z posiedzenia połączonych 

komisji. 

 

Ad. 5. 

 Paweł Loranty zaprezentował sprawozdanie dotyczące analizy stanu bezpieczeństwa  

i porządku publicznego na terenie Gminy Przyłęk od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Następnie przewodniczący zebrania zapoznał 

radnych z pismem komendanta Powiatowej Policji w Zwoleniu w sprawie dotacji  

w wysokości 10 000 zł na zakup samochodu terenowego. Wojciech Szmajda prosił  

o przekazanie opinii w tej sprawie pozostałych gmin powiatu zwoleńskiego. Dodatkowe 

wyjaśnienia złożył Paweł Loranty, który przekazał, że wszystkie gminy zobowiązały się do 

dofinansowania zakupu samochodu terenowego. Nadmienił, że będzie to ostatni niezbędny 

zakup taboru samochodowego (dopiero powódź ujawniła, jak konieczny jest ten samochód). 

Kończąc swoją wypowiedź, złożył na ręce Rady Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, 

Wójta i Zastępcy Wójta podziękowania za najlepiej układającą się współpracę z Gminą 

Przyłęk spośród gmin powiatu zwoleńskiego. Dodał, że policja to nie niezbędna, ale 

konieczna służba. Po złożonych wyjaśnieniach prowadzący obrady poddał pod głosowanie 

wniosek przedłożony przez Komendanta Powiatowej Policji w Zwoleniu. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła wniosek w sprawie 

dofinansowania zakupu samochodu terenowego w formie dotacji w wysokości 10 tys. zł.  

 Głos zabrał Wójt Gminy, który korzystając z obecności Komendanta Powiatowej 

Policji w Zwoleniu, podziękował panu Mirosławowi Koziełowi, kierownikowi Posterunku 

Policji w Przyłęku, za dotychczasową współpracę, wręczając mu list gratulacyjny wraz  

z upominkiem oraz gratulując awansu zawodowego.  

 

 

 



Ad. 6. 

 Mirosław Madejski przekazał informację na temat organizacji roku szkolnego 

2010/2011 w placówkach oświatowych. Przekazał, że nauka uczniów z terenu Gminy, tak jak 

do tej pory, odbywa się w 6 placówkach oświatowych, tj. w czterech szkołach podstawowych 

i dwóch gimnazjach. W porównaniu do roku szkolnego 2009/2010 jest mniej uczniów  

o 28 dzieci i dlatego zlikwidowano 1 oddział w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie 

oraz 1 oddział w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku. Godziny ponadwymiarowe, aby 

nauczyciele nie stracili pracy, zostały okrojone do minimum. Nie wystarczyło jednak godzin 

dla dwóch nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Przyłęku. Sprawa, która budzi niepokój, 

to wzrost kosztów związanych z dowozem młodzieży w roku szkolnym 2010/2011. Do 

pierwszego przetargu na dowóz pięcioma autobusami przystąpiło dwóch oferentów ze stawką 

49 zł i 49,50 zł (w roku bieżącym było 29,50 zł + VAT). Drugi przetarg zostanie ogłoszony 

na dowóz tylko czterema autobusami, ponieważ skierujemy autobus Gminy, który będzie 

dowozić od 100 do 108 uczniów na trasie Lucimia – Babin – Przyłęk. W związku z tym 

obniżymy koszty dowozu. W roku 2009 na dowóz młodzieży wydaliśmy 185 tys. zł oraz 13,5 

tys. zł przekazaliśmy na refundację dowozu dzieci niepełnosprawnych. Subwencja oświatowa 

w roku 2009 wynosiła 5 121 833 zł, na rok 2010 5 306 457 zł, a musimy wydatkować na 

oświatę do końca roku 6 870 251 zł (różnicę trzeba pokryć z własnych środków). Ponadto 

nadmienił, że pozytywnym aspektem jest wzrost liczby osób zamożniejszych na terenie 

Gminy Przyłęk (obecnie dożywiamy 286 uczniów, a poprzednio 330).  

 

Ad. 7.–8. 

 Prowadzący obrady stwierdził, że przedłożone projekty uchwał nr 1 i nr 2 otrzymały 

pozytywną opinię wszystkich komisji Rady Gminy(nie zgłaszano uwag), dlatego 

niezwłocznie przeprowadził kolejno głosowania projektu uchwały nr 1 i nr 2. W wyniku 

przeprowadzonych głosowań Rada Gminy jednogłośnie przyjęła: uchwałę nr 366/LIV/10  

w sprawie rozbiórki nieruchomości oraz uchwałę nr 367/LIV/10 w sprawie prowadzenia 

postępowania w sprawie świadczeń pomocy socjalnej o charakterze socjalnym. 

 

 



Ad. 9. 

 Przedłożono Radzie Gminy projekt uchwały nr 3 w związku z wydzieleniem działki  

nr 130/1 o powierzchni 0,2224 ha w Wysocinie od państwa Renaty i Tomasza Nędziaków na 

cele budowy drogi gminnej – wyjaśnienia złożył Wójt. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 368/LIV/10 w sprawie zakupu 

nieruchomości. 

 

Ad. 10. 

 Mirosława Witczak przedłożyła i szczegółowo omówiła projekt uchwały nr 4, w której to 

dokonano przesunięcia środków na zaplanowane zadaniowo wydatki w rozdziale V – Plan 

Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, polegające na zmniejszeniu środków na 

zadania z zakresu: przemocy w rodzinie, ze szkolenia dla osób prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych i z badań osób przez biegłego w związku z nadużywaniem alkoholu 

(4,5 tys. zł), a zwiększeniu na wydatki związane z organizowaniem kolonii, wycieczek  

i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych (4,5 tys. zł). Radni nie zgłaszali uwag do 

projektu uchwały budżetowej. Prowadzący obrady po przeprowadzeniu głosowania 

stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 369/LIV/10 w sprawie zmian  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego uchwałą nr 328/XXXXVIII/09 z dnia 31 grudnia 

2009 r. zmienionego uchwałą 354/LI/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. i uchwałą 364/LIII/10  

z dnia 22 kwietnia 2010 r. 

 

Ad. 11. 

 Mirosława Witczak przedstawiła wprowadzone zmiany zawarte w projekcie uchwały 

budżetowej, w której to zwiększono dochody budżetu Gminy o 41 070 zł i wydatki o 129 070 

zł. Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne o 128 945 zł. Zlikwidowano zadanie 

inwestycyjne „Wykup gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Łagowie i Łaguszowie” (20 tys. 

zł), wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w Łagowie” (20 tys. zł), 



zmniejszono wydatki inwestycyjne o 55 190 zł z zadania „Przebudowa dróg gminnych  

w miejscowości Lucimia”, natomiast zwiększono o 27 390 zł na zadanie „Przebudowa drogi 

gminnej Lucimia – Brześce” (środki pochodzące z MSWiA), o 105 tys. zł wydatki na drogę       

w Łaguszowie i o 20 tys. zł na drogę w Zamościu Starym, wprowadzono nowy rozdział  

– Cmentarze, na którym zwiększono środki na zakup wieńców i wykonanie nagrobka 

żołnierzy (11 tys. zł), przeniesiono 14 tys. zł z wynagrodzeń pracowników, 1 tys. zł z podróży 

służbowych krajowych, 1977 zł z zakupu materiałów oraz 400 zł i 500 zł z zakupu 

materiałów piśmiennych    i kserograficznych na wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń; zmniejsza się wydatki finansowe ze środków własnych w rozdziale  

– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (20 tys. zł) oraz 48 550 zł z materiałów  

i wyposażenia, wprowadzono 10 tys. jako dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla 

Powiatowej Policji w Zwoleniu, zwiększono wydatki o 5 tys. zł na wypłatę ekwiwalentu 

strażakom za udział w akcji ratowniczej, zmniejszono wydatki na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych (28 260 zł), wprowadzono do budżetu dotację na podstawie decyzji wojewody  

z przeznaczeniem na dożywianie (25 tys. zł), zwiększono wydatki na dowóz uczniów do szkół 

(26 500 zł), a zmniejszono o tę kwotę z rozdziału – Pozostała działalność.  

 

Ad. 12–13. 

 Wójt poinformował zebranych o: 

- dożynkach gminnych organizowanych 22 sierpnia 2010 r. w Publicznym Gimnazjum  

w Przyłęku, które rozpoczną się mszą św. o godz. 12.45 w kościele parafialnym w Przyłęku. 

Prosił sołtysów o wzięcie plakatów o dożynkach i rozwieszenie ich w swoich sołectwach. 

Nadmienił, że każda miejscowość może uwić wieniec dożynkowy. Wieniec, który zajmie 

pierwsze miejsce, otrzyma nagrodę w wysokości 200 zł, dla pozostałych 5 wieńców zostanie 

przyznana nagroda w kwocie 100 zł. 

- fundatorach nagród w konkursie „IV Powiatowego Konkursu Młodych Producentów 

Rolnych 2010”. I tak I nagrodę zakupi Mazowiecka Izba Rolnicza, II nagrodę pan Wiesław 

Kusio Ubojnia Zwierząt w Załazach, a III nagroda zostanie ufundowana przez Bank 

Spółdzielczy w Zwoleniu. Nagrody dla starostów Dożynek Gminnych 2010 r. ufunduje pan 

Wacław Nowakowski – FOLRUD Młyn w Rudzie oraz pan Czesław Caryk – Przetwórnia 

Owoców i Warzyw „KROKUS” w Pająkowie. 



- złożonym wniosku na środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

odbudowę dróg popowodziowych Andrzejów – Borowiec i 3 odcinków dróg w Lucimi. 

Obecnie oczekujemy na podział środków (Promesy). 

- szansie na odbudowę 7 km dróg powiatowych z podniesieniem o 3 m (w miejscu zalania 

drogi Lipiny – Lucimia 4531W przez powódź), jeśli Starosta Zwoleński złoży wniosek. 

- skierowaniu przez Gminę pisma do Marszałka oraz Wojewody w sprawie budowy 

obwałowania w Lucimi, które chroniłoby 19 budynków od zalewania podczas powodzi. 

Przedstawił „Informację zbiorczą dotyczącą powodzi 2010 r. na terenie Gminy Przyłęk” 

skierowaną do Wojewody Mazowieckiego – w załączeniu do protokołu.  

- ubieganiu się o dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  

na studnie, w których woda nie nadaje się do picia. Obecnie Gmina ponosi koszty zakupu 

wody pitnej butelkowanej i jej dostarczenia potrzebującym (1,5-litrowa butelka kosztuje 

prawie tyle  co 1 m³ wody wodociągowej (1,80 zł).  Mieszkańcom terenów zalanych zostanie 

również udostępniony hydrant. 

- wykonaniu dróg asfaltowych: Stefanów – Zamość dofinansowanie z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych 55 tys. zł, Wólka Łagowska – Przyłęk, Kulczyn, Ławeczko Nowe  

i Ławeczko Stare. Przekazał, że jutro odbędą się przetargi na drogi: Zamość, Zamość Nowy  

– Mszadla Dolna, Łaguszów przez wieś, następnie Lucimia – Brześce, Lucimia oraz przetarg 

na zakup 5 tys. ton kruszywa (160 samochodów). 

- konieczności zatrudnienia na dowóz młodzieży i inne wyjazdy autobusem Gminy 

dodatkowego kierowcy na ½ etatu (na jednego przypada za dużo godzin).  

- realizacji drogi do Wysocina Górnego – nastąpi po podpisaniu u notariusza umowy kupna 

od państwa Nędziaków. 

- zaplanowanej przebudowie drogi gminnej w Rudzie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  

dla gmin powodziowych, która będzie możliwa po złożeniu wniosku na środki pod koniec 

sierpnia lub na początku września. 

 Andrzej Włudarczyk zgłosił braki wody z wodociągów podczas suszy i awarii prądu, 

zasugerował budowę nowej studni, zwiększenie przekroju rur i podłączenie agregatu 

prądotwórczego. Odpowiedzi udzielił Wójt, stwierdzając, że stacja uzdatniania wody  

w Załazach dziennie zużywa około 200 m³. Nie zachodzi potrzeba budowy studni, bo są już 



dwie, ani wymiany rur, gdyż istniejące zdają egzamin. Trzeba przyznać, że w tym okresie tak 

duże zużycie wody (około 1100 m³) związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem. 

Mieszkańcy winni zgłaszać uchybienia w tej sprawie, bo to leży w ich interesie. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady LIV sesji V kadencji Rady Gminy w Przyłęku.  

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak    Wojciech Szmajda 

 

 

 


