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Protokół nr 9/2015 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 16 października 2015 roku 

w sali narad Urzędu Gminy 

 

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 

Zaproszeni goście: 

1. Bogumiła Jaworska – Burmistrz Zwolenia, kandydatka do Sejmu RP 

2. Aneta Śledź – Pełnomocnik Zarządu Fundacji Pro Civitas Bono, kandydatka do Sejmu RP 

 

Przebieg sesji 

Obrady IX sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodni- 

czący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji, powitał i przedstawił zaproszonych gości,  

a następnie przedstawicieli władz gminnych, radnych i sołtysów. Na podstawie listy obecności 

poinformował, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmo- 

wania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1515. z późn. zm.).  

 

Ad. 2. 

Przewodniczący obrad na wniosek Wójta Gminy o dodanie do porządku obrad punktów 6a 

„Rozpatrzenie projektu uchwały nr 7 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tere- 

nie Gminy Przyłęk” i 6b „Rozpatrzenie projektu uchwały nr 8 w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów” przeprowadził kolejno głosowanie jawne 

nad złożonym wnioskiem. W wyniku przeprowadzonych głosowań uzupełniono dzienny porządek 

obrad o punkty 6a i 6b. 
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Głosowanie nad wnioskiem o dodanie punktu 6a do porządku obrad: obecnych na sali  

w trakcie głosowania 15 radnych, 15 osób głosowało za. 

Głosowanie nad wnioskiem o dodanie punktu 6b do porządku obrad: obecnych na sali  

w trakcie głosowania 15 radnych, 15 osób głosowało za. 

Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają inne uwagi i wnioski do przedło- 

żonego porządku obrad z wprowadzonymi zmianami. 

 Radna Beata Malesa zgłosiła wniosek o przesunięcie rozpatrzenia punktów 11 i 12 porządku 

obrad na następną sesję poprzez wykreślenie ich z dziennego porządku obrad. 

Wojciech Szmajda poddał kolejno pod głosowanie jawne złożony wniosek; w wyniku prze- 

prowadzonych głosowań wykreślono punkty 11 i 12 z dziennego porządku obrad. 

 

Głosowanie nad wnioskiem o wykreślenie punktu 11 z porządku obrad: obecnych na sali  

w trakcie głosowania 15 radnych, 15 osób głosowało za. 

Głosowanie nad wnioskiem o wykreślenie punktu 12 z porządku obrad: obecnych na sali  

w trakcie głosowania 15 radnych, 15 osób głosowało za. 

Porządek obrad po wprowadzeniu zmian przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie wniosków w sprawie ewentualnych zmian do porządku obrad 

3. Wystąpienie zaproszonych gości 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, VIII, sesji nadzwyczajnej 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Przyłęk 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

6a. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Przyłęk 

6b. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 8 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

na lata 2015–2025 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 

2015 
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10. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych z terenu Gminy Przyłęk 

13. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych przez Przewodni- 

czącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Urząd Skarbowy w Zwoleniu i Lipsku 

14. Informacje z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

15. Zapytania i interpelacje 

16. Wolne wnioski 

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

18. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3.  

 Pani Bogumiła Jaworska i pani Aneta Śledź jako kandydatki ubiegające się o funkcję posła  

w wyborach do Sejmu RP, zarządzonych na 25 października 2015 r., dokonały prezentacji swojej 

osoby. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zebranych prosiły o udzielenie im poparcia. 

Wojciech Szmajda podziękował zaproszonym gościom za przybycie i ogłosił 10-min przerwę. 

 

Ad. 4.  

Przewodniczący obrad oznajmił, że radni nie mieli uwag do protokołu z VIII sesji, w związku 

z czym stwierdził jego przyjęcie.  

 

Ad. 5.–6. 

 Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

z dniem 1 lutego 2015 r., a także po uwzględnieniu wniosku sołtysów i radnych o dostosowanie 

terminów wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa do takich 

samych terminów opłat innych podatków i opłat lokalnych przedłożono projekt uchwały nr 2, w któ- 

rym dostosowano wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk do zmienionych przepisów. 

Sporządzony zaś projekt uchwały nr 3 wprowadza nowe terminy wnoszenia opłat za odpady. 

Wójt Gminy oznajmił, że w związku z powyższym wszyscy będą musieli złożyć deklaracje  

od nowa z dniem 1 stycznia 2016 r.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Wójt Gminy wyjaśnił, że obowiązkiem sołtysów będzie 

rozdanie druków deklaracji mieszkańcom, a oni będą musieli zdać je do Gminy.  
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Informowanie mieszkańców o konsekwencjach dla osób, które nie złożyły do tej pory 

deklaracji i nie wnoszą opłat z tego tytułu, daje wymierne efekty – stwierdziła pani Bożena Mistygacz, 

sołtys z Rudek, i dodała, czy nie warto ukarać dla przykładu osoby oporne, bo takie jeszcze są. 

Tłumaczą się tym, że nie są tu zameldowane, ale zgodnie z przepisami zamieszkują i winny uiszczać 

opłatę. Jest to niesprawiedliwe w stosunku do osób sumiennie wywiązujących się z uchwalonych 

podatków i opłat lokalnych. 

Radna Beata Malesa dodała, że podobnie jest z podatkiem od budynków mieszkalnych. 

Gmina wystawia upomnienia dla osób uchylających się od opłat i będzie to robić, gdyż 

dopiero po dwóch upomnieniach może wystawić decyzję nie po 5 zł, ale już po 10 zł od osoby  

za odbiór odpadów z wyrównaniem od 1 lipca 2013 r. – przekazał Wójt Gminy. Poinformował 

również, że od 2016 r. podatnik, który będzie miał naliczony podatek do 100 zł, będzie regulował 

należność jednorazowo w całości. 

Po zakończonej dyskusji prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne 

przedłożonych projektów uchwał, w wyniku których Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 50/IX/15  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk oraz Uchwałę  

Nr 51/IX/15 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania : 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania : 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 6a. 

 Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały nr 7, poinformował o dostosowaniu tylko podsta- 

wy prawnej uchwały poprzednio przyjętego regulaminu (nie zachodziła potrzeba zmiany jego 

zapisów) zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami. 

 Pani Beata Malesa zgłosiła wniosek dotyczący paragrafu 3. ust. 2 regulaminu, aby po słowach 

„ograniczyć dostęp osób trzecich” dodać zapis następującego brzmienia: „a także zabezpieczyć przed 

wydostaniem się substancji toksycznych z tych odpadów do środowiska zewnętrznego”. Ten zapis 

pozwoli na da lsze uświadamianie mieszkańców, w jaki sposób przekazywać do odbioru lub dostarczać 

szkodliwe substancje do PSZOK-u, np. żarówki energooszczędne zawierające opary rtęci. 

 Radni nie mieli innych uwag. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego przez Wojciecha Szmajdę Rada Gminy 

przyjęła poprawkę do regulaminu. 

Głosowanie nad wnioskiem Beaty Malesy o danie zapisu w paragrafie 3. ust. 2: obecnych 

na sali w trakcie głosowania 15 radnych, 15 osób głosowało za. 

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały  

nr 1 z wprowadzoną zmianą, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 52/IX/15 w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 6b. 

Przedłożony projekt uchwały nr 8 został uzupełniony w stosunku do poprzedniej uchwały   

o dwa zapisy wynikające ze zmiany przepisów ustawowych, tj. dodano zapis paragrafu 5. i 6. 

Radni nie mieli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada 

Gminy przyjęła Uchwałę Nr 53/IX/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 8: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy poinformował, że przedłożony projekt uchwały nr 4 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu dotyczy współfinansowania przebudowy 

drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka na odcinku od Babina do Szlacheckiego Lasu w ra- 

mach tzw. schetynówki w 2016 roku. Koszt przebudowy tej drogi stanowi kwotę 1 mln 600 tys. zł.   

Z budżetu państwa będą pochodzić środki w wysokości 800 tys. zł, 400 tys. zł ze środków Powiatu 

Zwoleńskiego i z Gminy Przyłęk, która dołoży również kwotę 400 tys. zł. Kwota ta zostanie 

wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r. Po przyjęciu uchwały zostanie zawarte 

porozumienie między Starostwem Powiatowym a Gminą Przyłęk na realizację tego zadania.  

Mirosław Madejski, członek Zarządu Powiatu, prosił o poparcie tej uchwały, dodając, że  

po ostatnim posiedzeniu zarządu, aby wzrosła punktacja wprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę 

Wdrażania Programów Unijnych, p. Burmistrz Zwolenia będzie partycypować w kosztach jako trzeci 
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partner. Zobowiązała się dołożyć do tej drogi, za co otrzymamy dodatkowe punkty i dlatego liczymy, 

że wniosek się zakwalifikuje. 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 2, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 56/IX/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 8.–9. 

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk na lata 2015–2025 i załączniku nr 2 Wykaz 

przedsięwzięć do WPF na lata 2015‒2025 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 5 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk. 

Wójt Gminy uzupełniając wypowiedź poprzedniczki, oznajmił, że gminy zobowiązały się  

od 2016 r. zabezpieczać corocznie po 5 tys. zł dla policji na inwestycje. 

Radna Beata Malesa zapytała, czy będziemy wiedzieli, na co wydatkowano te pieniądze, i czy 

w razie wątpliwości będzie można się wycofać.  

Wójt Gminy odpowiedział, że policja musi się rozliczyć z tych pieniędzy, a w ostateczności 

można nie podjąć uchwały na następny rok. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 5, w wyni- 

ku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 54/IX/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2015–2025. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 5: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej  

na 2015 rok – projekt uchwały nr 6, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 51 876 zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 20 195 354,31 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 

101 854 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 22 503 224,31 zł. W wyniku wprowadzonych zmian 

zwiększa się deficyt budżetu Gminy o 49 978 zł. Po dokonaniu zmian ustalono deficyt w wysokości 

2 307 870 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów 1 493 200 zł,  

b) innych źródeł (wolnych środków) 814 670 zł. Zwiększono przychody o kwotę 49 978 zł i po doko- 

naniu zmian ustalono przychody w wysokości 2 664 670 zł. Ustalono rozchody w kwocie 356 800 zł. 
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W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetu na rok 2015 r. – zmiany, 

tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na rok 2015 – zmiany, tj. Tabela nr 2.  

Radni nie wnieśli uwag.  

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

rego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 55/IX/15 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2015. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 6: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 10. 

Mirosław Madejski, Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego, przekazał, że oświatowe 

jednostki budżetowe z terenu Gminy Przyłęk dysponują budżetem powyżej 8,5 mln zł. W dwóch 

gimnazjach i czterech szkołach podstawowych jest zatrudnionych łącznie 94 nauczycieli, w których 

nieustannie liczba uczniów maleje. Statystyki tego nie odzwierciedlają, ponieważ co rok przychodzą 

młodsze dzieci. W tym roku poszły do szkół 3- i 4-latki. W sześciu placówkach zatrudnionych było  

w roku poprzednim 72 nauczycieli, obecnie 75 nauczycieli. W niepełnym wymiarze godzin pracowało 

13 nauczycieli, w obecnym roku pracuje 19 nauczycieli. Stanowiło to 4,45 proc. etatu, obecnie  

6,78 proc. etatu. W przeliczeniu na pełne etaty w roku ubiegłym było 76,45 etatu, w bieżącym  

81,88 etatu. Liczba uczniów w gimnazjach wzrosła ze 187 do 195. W szkołach podstawowych 

odnotowano również wzrost o 22 uczniów do liczby ogółem 405. W oddziałach zerowych jest  

142 uczniów z 3- i 4-latkami, którzy będą mieli możliwość przyjścia do zerówki, ale nie muszą. 

Gmina dowozi 580 uczniów do szkół. Co ważne, za 1 dowożonego ucznia płaci coraz mniej, ponieważ 

w roku szkolnym 2013/2014 była to kwota 69 zł, w następnym roku 59 zł i obecnie 49,90 zł. Spadek 

ten podyktowany jest spadkiem cen paliwa.  

Odpowiadając na pytanie Beaty Malesy, Mirosław Madejski oznajmił, że 3- i 4-latki są 

dowożone przez rodziców, a nie w ramach dowozu zorganizowanego. Gmina nie ma takiego 

obowiązku i możliwości, bo 3- i 4-latki wymagają dodatkowej opieki. 

Ponadto zwrócił uwagę na wzrost dzieci niepełnosprawnych z różnego rodzaju orzeczeniami, 

a to wiąże się z kosztami wynagrodzeń za nauczanie indywidualne bądź zatrudnieniem nauczyciela 

asystenta. Inną niepokojącą kwestią są nie najlepsze wyniki uczniów. Co jest tego przyczyną? Z roz- 

mów z dyrektorami szkół wynika, że trafiają się słabsze roczniki. W Powiecie Zwoleńskim jest  

9 gimnazjów, przy czym PG w Przyłęku zajęło 5. miejsce, a PG w Wólce Zamojskiej ‒ 8. Spośród  

17 szkół podstawowych (na podstawie sprawdzianu z języka polskiego i matematyki) najlepsza na te- 

renie naszej Gminy jest PSP w Łaguszowie, która uplasowała się na 8. miejscu, PSP w Mszadli Starej 
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‒ na 14. miejscu, PSP w Babinie ‒ na 15. miejscu i PSP w Grabowie nad Wisłą ‒ na 16. miejscu. Jeśli 

wziąć po uwagę język angielski, również PSP w Łaguszowie wypada najlepiej ‒ zajęła 9. miejsce  

w powiecie, PSP Babin ‒ 11. miejsce, PSP w Mszadli Starej ‒ 13. miejsce i PSP w Grabowie nad 

Wisłą ‒ 17 miejsce. W tym roku wyłożono środki finansowe i przeprowadzono szereg dodatkowych 

zajęć, tj. dla 24 grup 5-osobowych po 50 godzin. To powinno przynieść efekty. Ponadto Wójt 

przydzielił również 4 godziny organu, które też są wykorzystywane, ale rezultatów, niestety, nie ma.  

W związku z tym, że regulamin wynagradzania nauczycieli spadł na razie z wokandy, 

zaproponował, by zmotywować nauczycieli do lepszej pracy poprzez wprowadzenie zapisów w regu- 

laminie wynagradzania nauczycieli, zwiększając im dodatek motywacyjny z 250 zł do 500 zł. Już nie 

dyrektor będzie określał kryteria dodatku motywacyjnego, za co nauczyciel może dostać wyższe 

motywacyjne, ale regulamin. Jeśli nauczyciele mają lepiej pracować, należy ich lepiej wynagradzać.  

W PG w Przyłęku są tylko trzy podwójne klasy ze 119 uczniami, natomiast w PG w Wólce 

Zamojskiej trzy pojedyncze klasy z 76 uczniami przy obsadzie: 9,89 nauczycieli, 1 pomoc kuchenna,  

2 sprzątaczki, 4 palaczy. 

Radny Andrzej Marek wtrącił, że jest to wina Rady Gminy, że nie podejmowała działań, aby 

temu zapobiec i od kilku lat jest problem. 

Miejsca w szkołach podstawowych są wypełnione. W dalszej części swojej wypowiedzi 

Mirosław Madejski przekazał, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie będą podejmowane 

decyzje o tworzeniu nie szkół podstawowych, lecz zespołów szkolno-przedszkolnych. Pewnie statut 

szkoły będzie musiał ulec zmianie. Pomieszczenia, gdzie przebywają najmłodsze dzieci wymagające 

szczególnej troski, będą wydzielane, dostosowane i zabezpieczone. Gmina jest w dobrej sytuacji,  

bo już skorzysta ła z programu Przedszkole przy Szkole i ma bardzo dobre wyposażenie tych klas. 

Niepokojąca jest liczba miejsc w gimnazjach, bo w PG w Przyłęku przygotowanych jest 250 miejsc,  

a minimum to 180. 

Radny Andrzej Marek zwrócił się do przedmówcy z prośbą o obniżenie pisuarów w PSP  

w Łaguszowie. 

Radna Beata Malesa prosiła o bezpośrednie spotkanie z dyrektorami szkół, bo dla niej 

nieakceptowalne jest to, że dzieci muszą uczęszczać w szkole podstawowej na korepetycje. 

Radny Dariusz Dusiński przekazał, że musimy sobie odpowiedzieć najpierw na pytanie, co 

jest dla nas priorytetem, jakim kosztem to utrzymywać i skąd wziąć środki na ten cel.  

Udzielający odpowiedzi Mirosław Madejski oznajmił, że w szkołach były montowane nowe 

urządzenia zgodnie z wymaganiami, natomiast te wcześniej zamontowane zostaną sukcesywnie dosto- 

sowane do wzrostu maluchów. Nie widzi przeszkód w sprawie spotkania komisji z dyrektorami, 
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którzy są do dyspozycji w poniedziałki. Środki finansowe są niezbędne w oświacie chociażby na re- 

monty czterech szkół wewnątrz, np. przy drobnym remoncie okazało się, że budynek szkoły jest 

ocieplony od środka supremą, dlatego się kruszy. W szkołach jest papier ksero ‒ Wójt Gminy dba  

o te sprawy. 

Radny Łukasz Badeński w związku z pracą w 5 szkołach na terenie dwóch gmin ma wgląd  

w to, co się w nich dzieje. Nie zamierza oceniać pracy dyrektora ani nauczyciela i nie będzie tego 

robił, jednak ma doświadczenie i chętnie się nim podzieli. Od jakiegoś czasu na wynik egzaminów  

ma wpływ średnia całej klasy. Każdy z nas chodził przecież do szkoły i zawsze część klasy była 

przeciętna, część osiągała najlepsze wyniki i przynosiła dumę rodzicom, a część uczniów miała gorsze 

oceny. Obecnie wyciąga się średnią klasy i ocenia się według tego kryterium nauczyciela, co nie jest 

dla niego korzystne. W jego przekonaniu pewne obyczaje i autorytet nauczyciela uległy dużej zmianie, 

i to na gorsze. Dochodzi do absurdów. Wiadomo, że każdego trzeba szanować, ale bywa i tak, że 

dziecko ma więcej do powiedzenia niż osoba, która zna dwa języki i ma cztery ukończone fakultety. 

Pan Badeński pomagał charytatywnie przez pół roku raz w tygodniu uczennicy, która przyszła z innej 

szkoły i musiała nadrobić różnice programowe. Efekt był taki, że matka przyszła na skargę, jak on 

traktuje jej dziecko, i jeszcze szkalowała jego dobre imię poza plecami. To była nagroda za 

poświęcenie swojego prywatnego czasu przez nauczyciela. Okazało się, że dziewczyna kłamała. 

Matka przeprosiła go w drzwiach. Każdy z nauczycieli liczy się z tym, że o pracę jest trudno i nie 

może pozwolić sobie na własne humory w stosunku do dziecka. Ale czasem warto zastanowić się, czy 

rzeczywiście to, że uczeń idzie na korepetycje, jest winą nauczyciela. Czy dziecko czas przeznaczony 

na naukę wykorzystało na naukę, a nie np. strzelanie z długopisu? Co nauczyciel może zrobić oprócz 

zwrócenia mu uwagi, a kiedy zwróci mu ją, ono się śmieje? Podstawa programowa obliguje 

nauczyciela do wyrobienia się z materiałem w odpowiednim czasie , a takich dwóch lub trzech 

uczniów w klasie potrafi zepsuć lekcję. Nauczyciel ma przekazać wiedzę, powtórzyć materiał, 

nauczyć. Nie do końca rodzic musi wierzyć w to, co mówi dziecko, tylko podejść rozsądnie do 

problemu i wysłuchać tego, co nauczyciel ma do powiedzenia.  

Mirosław Madejski stwierdził, że zgadza się ze spostrzeżeniami radnego Łukasza Badeńskie- 

go, gdyż po częstych rozmowach z nauczycielami ma wrażenie, że coraz bardziej w procesie edukacji 

brakuje rodziców. Rodzice są zapracowani i dziecko odstawiają na drugi plan, a jak pojaw iają się 

problemy, to murem stają za dzieckiem, nie słuchając tego, co ma do powiedzenia nauczyciel. 

Dariusz Dusiński podsumowując dyskusję, stwierdził, że rodzicom zależy tak naprawdę  

na komforcie dojazdu dzieci do szkoły, jak najdłuższym ich pobycie w szkole, bo wtedy mniej 

dokuczają w domu. Szkoda, że nie wykazują oni aspiracji, by dzieci osiągały znaczący poziomu 

wykształcenia. 
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Pani Ewa Rogala, sołtys z Lipin, odniosła się do poziomu nauczania w szkole, o który zawsze 

zabiega dyrektor szkoły. Każda szkoła chce być w czołówce. Będąc na jednym szkoleniu, chciała się 

przekonać, jak to właściwie jest w jej szkole, bo dzieciom mało zależy na nauce. Po przeprowadzeniu 

badań na rodzicach okazało się, że zależy im przede wszystkim na bezpieczeństwie dziecka, żeby 

przechodziło z klasy do klasy oraz było samodzielne. 

Radna Beata Malesa powiedziała, że prawda leży pośrodku. Naszym obowiązkiem jest 

wypracowanie wniosków i wprowadzenie zmian, by przekonać rodziców do współpracy, a nauczycieli 

zmotywować, by osiągali lepsze wyniki ze strony metodyczno-pedagogicznej. 

Przewodniczący Rady zakończył burzliwą dyskusję, przyznając wszystkim rację. 

Na koniec pozytywną wiadomość przekazał Mirosław Madejski o bardzo dobrych osiągnię- 

ciach sportowych szkół, z których należy się cieszyć. 

Dariusz Dusiński też pochwalił się grą drużyny Klubu Sportowego w Przyłęku, ponieważ 

obecnie wygrywają z drużynami z Kazanowa, Powiślanką czy Zwolenianką : 6-1, 7-0. Początki były 

trudne, czasem nawet obawiał się, czy zawodnicy przyjdą na trening po przegranych meczach. Teraz 

jest się czym pochwalić. Nasza drużyna tylko trochę wstydzi się za boisko, bo jak inni przyjeżdżają  

na mecze, to chwalą się swoimi boiskami. Prosił o poprawę tego boiska jakimś cudem i przeprosił  

za roszczeniowy charakter przedłożonej prośby. 

 

Ad. 13.  

 Przewodniczący Rady oraz Wójt dodali, iż wszystkie urzędy skarbowe przekazały informacje 

w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31.12.2014 r. przez radnych 

Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy, Kierownika SPZOZ Gminy Przyłęk oraz przez 

Wojewodę Mazowieckiego odnośnie do Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy bez uwag. 

 

Ad. 14. 

 Ze względu na przekazanie dość znaczących środków w roku bieżącym na wykończenie 

nowego budynku biblioteki, mniej inwestycji udało się zrobić. Obecnie trwają prace na budynku 

byłego magazynu zbożowego. Wczoraj udało się podpisać umowę na projekt III etapu oświetlenia 

ulicznego. Kosztorysy są już zrobione ‒ to zadanie inwestycyjne o wartości 260 tys. zł. Do końca 

listopada projekty będą wykonane, jednak przetarg może się odbyć najwcześniej w styczniu lub lutym 

2016 r. Środki zabezpieczone w budżecie tego roku na ów cel zostaną przesunięte na 2016 rok. 



11 
 

Gmina wykonała drogę do dwóch zabudowań w Okrężnicy. Należy poważnie pomyśleć o zakupie 

kruszywa w 2016 r., bo jest zapotrzebowanie (chociaż 100 samochodów). Zostaną złożone dwa 

wnioski na drogi. Jeden na tzw. schetynówkę na drogę Zamość Stary BP – 12, a drugi z PROW-u  

na drogę Karczonki Łagowskie. Na jedną drogę można pozyskać do 3 mln zł pod warunkiem 

posiadania takiej drogi. Powiat może uzyskać na dwie drogi też do 3 mln zł.  Być może w innych 

naborach Gmina będzie miała możliwość pozyskania środków, aby zbliżyć się do kwoty 3 mln zł. Nic 

jeszcze nie wiadomo w tej sprawie.  

Jeśli chodzi o LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, to na spotkaniu, na którym Wójt Gminy był 

uczestnikiem, jest do podziału 11 gmin plus Starostwo Powiatowe. Środki zostały podzielone  

po równo, bez względu na to, czy gmina ma 3 tys., 6 tys. czy 16 tys. mieszkańców. Zamiast Iłży 

weszły Pionki miasto do LGD, ale jest mało pieniędzy na rozdanie na lata 2014‒2020. Przeciętnie  

na gminę wychodzi 458 tys. zł, co stanowi 50 proc. całej puli. Reszta jest przeznaczona dla przed- 

siębiorców. Należało wskazać priorytety. Jako pierwszy priorytet zostało zgłoszone zadanie inwesty- 

cyjne możliwe do zrobienia z tych środków, a mianowicie boisko sportowe ze sztucznej nawierzchni 

wielofunkcyjne, ogólnodostępne w Łaguszowie. Jako drugi priorytet świetlica w Lucimi, trzeci 

Grabów na 300 tys. zł – nierealny i czwarty na kwotę 50 tys. dla zespołu Korzenie nie będzie 

zrealizowany z powodu braku środków oraz piąty boisko dla Klubu Sportowego w Łagowie, który też 

nie będzie zrealizowany, ponieważ właścicielem placu pod boisko winna być Gmina. Nie posiadamy 

takiego placu, więc zadanie to też nie będzie mogło być zrealizowane. Można będzie jednak pozyskać 

środki z PROW-u Urzędu Marszałkowskiego i na pewno Gmina będzie składać wnioski, ale dopiero 

w drugim półroczu 2016 r. Będziemy się przygotowywać do naboru, bo zostaje nam do zrobienia 

Łagów i Łaguszów.  

Poinformował o podwyżce wody, jaka nas czeka, i na posiedzeniach komisji zostaną 

przedłożone koszty oraz projekt uchwały. Podał, że po przeliczeniu kosztów za 2014 rok wynoszą one 

290 009,02 zł na 119 817 m3 wody, po podzieleniu koszt 1 m3 wody netto wynosi 2,42 zł plus  

8 procent VAT-u stanowi kwotę 2,61 zł. Ten rok jest zdecydowanie gorszy ze względu na suszę  

‒ zużyto dużo energii. Nie wiadomo jeszcze, ile uda zebrać się za wodę. Po podliczeniu kosztów  

na koniec września 1 m3 netto stanowi 2,79 zł. Wliczone są płace pracownika, koszty energii, kary 

odprowadzane do UM. Nie były liczone koszty remontów i amortyzacji, bo wtedy za wodę trzeba 

byłoby zapłacić po 4,50 zł. Proponowana stawka 2,60 zł brutto to najniższa z możliwych.  

Na najbliższą sesję zostanie przedłożony program budowy przydomowych oczyszczalni ście - 

ków. Radni będą mogli się z nim zapoznać i zaopiniować go na posiedzeniach stałych komisji. 

Jeśli chodzi o eternit, to został złożony wniosek do WFOŚiGW na jego utylizację na 80 ton  

od osób spełniających warunki. Koszt utylizacji 1 tony eternitu po przetargu wynosi 302 zł (nie jest  

to zbyt wysoki koszt). Odbiór od mieszkańców nastąpi zapewne w przyszłym roku. Jest problem  
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z osobami, które nie spełniają warunków, a mają zdjęty eternit w okresie od 2003 do 2013 r., 

ponieważ nie mają zgłoszenia, rachunku ani faktury od firmy, która to zdejmowała, oraz uprawnienia 

do jego zdejmowania. Osoby, które zdjęły eternit do 2003 r., wypełniają tylko oświadczenie. Gmina 

może pomóc tym osobom, bo ma w budżecie środki z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 

30 tys. zł. Starczy na utylizację 100 ton. Gmina ma zinwentaryzowany eternit i wie , ile go jest 

tonażowo. Do 2032 r. każda płyta eternitu ma być usunięta.  

Dariusz Dusiński stwierdził, że jest to pierwszy etap utylizacji i jeśli mieszkańcy dokonają 

kolejnych zgłoszeń do Gminy, będzie drugi etap.  

 

Ad. 15.–17. 

Dariusz Dusiński poinformował zebranych, że uczestniczył w spotkaniu LGD „Dziedzictwo  

i Rozwój” z osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą lub zamierzają to zrobić. 

Jest pula środków w wysokości, podobnie jak dla samorządów, 5,5 mln do podziału na 11 gmin. 

Można będzie składać wnioski, oczywiście są priorytety na turystykę, działalność na rzecz rolnictwa, 

rozpoczęcie działalności z 70-proc. kosztami kwalifikowanymi. Osoby zainteresowane zaprosił  

na stronę internetową LGD, na której będzie zamieszczona informacja o naborach, najwcześniej 

jesienią 2016 r.  

Radna Beata Malesa apelowała o nawiezienie ziemi i wyrównanie boiska za ośrodkiem 

zdrowia w Załazach. 

Pani sołtys z Rudek, Bożena Mistygacz, poruszyła sprawę wysokiego ciśnienia wody  

w instalacji wodociągowej, oświetlenia ulicznego i ponowiła prośbę o utworzenie funduszu 

sołeckiego.  

Odpowiadając na pytania, Wójt Gminy potwierdził wysokie ciśnienie utrzymujące się przez 

dwa dni. W związku z awarią w Załazach była odkręcona nitka, dlatego zwiększono ciśnienie. 

Obecnie ciśnienie wróciło do 4,8 atm. i nie wie, dlaczego w Rudkach wzrosło ciśnienie w późniejszym 

terminie. 

Sprawa z p. Mazurem zostanie wyjaśniona i, jeśli zajdzie konieczność, Gmina założy reduktor 

na nitce do Szlacheckiego Lasu. Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, to informację zebrani otrzymali  

na tej sesji w punkcie obrad „Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy”. Oznajmił,  

że jest przeciwny tworzeniu funduszu sołeckiego z uwagi na rozdrobnienie budżetu. Fundusz sołecki 

w granicach od 8 do 12 tys. zł w zależności od liczby mieszkańców będzie niewiele znaczył. Trzeba 

być właścicielem drogi, aby sobie zrobić kawałek chodnika. Właścicielem jest Powiatowy Zarząd 

Dróg, jeże li chodzi o Rudki, i nie wiadomo, czy wyrazi na to zgodę. Przy planowaniu przebudowy 
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kolejnego odcinka drogi od Przyłęka (Troc) do granicy będzie robił według własnego projektu. Jest 

dom kultury, można przy nim zrobić boisko (plac jest wyrównany), są przystanki i plac zabaw. 

Przeznaczenie środków na zagospodarowanie terenu wokół budynku po sklepie to przesada ,  

są pilniejsze potrzeby. Rada Gminy decyduje o tworzeniu czy też nie funduszu sołeckiego.  

Przewodniczący Rady prosił o wpracowanie stanowiska na komisjach. 

Mirosław Madejski zachęcił do składania wniosków do LGD „Dziedzictwo i Rozwój” , gdyż 

miał przyjemność je oceniać. W poprzednim rozdaniu były środki, a nie było wniosków, więc trzeba 

było na nie czekać; teraz może być odwrotnie. Wnioski nie są trudne do wypełnienia. Ponadto 

wyjaśnił, że Zarząd Powiatu zawsze podejmuje na początku kadencji pewne decyzje  wspólnie 

wypracowane z panią Burmistrz i Wójtami. Ze względu na to, iż Powiat Zwoleński jest za biedny,  

by realizować zadania inwestycyjne z własnych środków, wykonywane są tylko te, na które Gmina 

może pozyskać środki z zewnątrz. Kwota pozyskana z zewnątrz stanowi źródło dochodu, a wkładem 

własnym Gmina dzieli się na pół. 25 proc. dokłada Burmistrz lub Wójt, na terenie którego jest 

wykonywana inwestycja, i 25 proc. dokłada Starostwo Powiatowe. Na wykonanie drogi powiatowej  

w Gminie Przyłęk w 2016 roku w ramach tzw. schetynówki na odcinku od Babina do Baryczki 

powiatu nie stać. Dla Gminy Przyłęk dużym obciążeniem jest już dołożenie 400 tys. zł do tej drogi 

tylko na odcinku Babin-Przyłęk (Troc). Dlatego realizacja została podzielona na dwa etapy. Kiedy 

będzie drugi etap, nie wiadomo, ponieważ zgodnie z porozumieniem zawartym z Wójtami korzystanie 

z dofinansowania w ramach schetynówki idzie kolejno. To samo będzie z FOGR-em i PROW-em. 

Prowadzący podziękował przedmówcy za przekazane informacje. 

Pani Danuta Bocian, Sekretarz Gminy, odczytała pismo przesłane przez Wojewodę Mazo- 

wieckiego w związku z sygnałami wskazującymi na nasilenie się zjawiska oszustw w obrocie 

paliwami (informacja przekazana przez Ministra Finansów) do rolników dokonujących zakupu paliw 

wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Prosiła o rozpowszechnienie tego dokumentu za pośre- 

dnictwem sołtysów. Poinformowała, że ksero informacji jest do wzięcia przez sołtysów i radnych, 

równocześnie prosiła o zapoznanie się i przekazanie innym tego dokumentu. 

Radna Teresa Woźniak prosiła o wyrównanie drogi od Starej Wsi do szkoły.  

Wójt Gminy przyjął do realizacji równanie dróg: w Mszadli Dolnej w kierunku pana Mizaka,  

w Okrężnicy koło pana Szewczyka oraz od Starej Wsi do szkoły w Przyłęku i Przyłęk do pana 

Olendra. 
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Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, Wojciech 

Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady IX sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk  

o godz. 13.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


