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Protokół  nr XVII 
z sesji Rady Gminy Sieciechów 

w dniu 28 kwietnia 2016 r. 
 

Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz 

Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00. W sesji udział wzięło 13 radnych (lista 

obecności w złączeniu). Pan Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów, wójta, oraz 

zaproszonych gości: Pana Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Sieciechowie Michała 

Koconia, oraz Komendanta Komisariatu Policji w Gniewoszowie podinspektora Jarosława 

Szczypiora. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum i przystąpił do odczytania 

porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji XVI z dnia 18 marca 2016 r. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

6. Bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie gminy. 

7. Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego za 2015 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie  

1) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za rok 2015. 

2) Przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Sieciechów od Wspólnoty Gruntowej w 

Sieciechowie 

3) Wyrażenia zgody na prowadzenie wspólnej inwestycji z Powiatem Kozienickim 

4) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 r. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono, więc zarządził przyjęcie porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 

15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji XVI z dnia 18 marca 2016 r. Do treści protokołu uwag 

nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji nr XVI 

z dnia 18 marca 2016 r. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu 
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głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z ostatniej 

sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. Głos zabrał 

Pan Wójt Marian Zbigniew Czerski, który przywitał zebranych i przedstawił swoje 

sprawozdanie z działalności: 

- Informacja o uchyleniu przez Wojewodę Mazowieckiego uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ”, 

pracownik gminy odpowiedzialny z tę uchwałę poprawi ją zgodnie z zaleceniami i zostanie 

przedłożona Radzie Gminy do ponownego podjęcia. 

- Unieważnienie przetargu na dzierżawę budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu i ogłoszenie 

drugiego terminu. 

- Informacja o odrzuceniu wniosku na budowę drogi w Słowikach Starych  z powodu 

niezgodności w nazwie miejscowości. 

- Spotkane z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Sieciechów w celu 

omówienia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017. 

- Informacja na temat uzyskania przez LGD Puszcza Kozienicka środków z Unii Europejskiej 

na lata 2016-2022. 

-  Udział w dwóch spotkaniach z udziałem Dyrekcji Dróg Powiatowych, które dotyczyło 

budowy chodnika w Woli Klasztornej i Sieciechowie. 

- Podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży gruntu w miejscowości Głusiec za 

kwotę 14 000 zł. 

- Wizyta w Starostwie powiatowym w celu oględzin kosiarki, która niestety nie nadaje się do 

remontu, a dodatkowo należy jeszcze za nią zapłacić określoną kwotę – nie wiadomo ile, plus 

należy zakupić nową część w kwocie około 10 000 zł. Nie wiadomo, czy ta naprawa będzie 

opłacalna, czy lepiej kupić nowy sprzęt, który kosztować będzie około 30 000 zł. Środki na 

ten cel zapewnia uchwała, która została przedłożona do rozpatrzenia. 

- Udział w pielgrzymce strażaków do Wysokiego Koła. 

- Dnia 26 kwietnia organizacja Narady Sołeckiej, podczas której została przeprowadzona 

prelekcja na temat prawidłowej gospodarki odpadami. 

- Od 1 kwietnia 2016 r. zostało przygotowane stanowisko do przyjmowania i obsługi 

wniosków 500+ przewiduje się, że wniosków w naszej gminie powinno być około 300. 

Na zakończenie Wójt poinformował o możliwości pozyskania nieodpłatnie gruzu. Należy 

jedynie zapłacić za kruszarkę w kwocie 9-10 zł za tonę  i przetransportować do naszej gminy. 

Pan Przewodniczący na prośbę Pana Komendanta poinformował, że  punkt 5 Interpelacje, 
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zapytania i wnioski radnych będzie omawiany po punkcie 6 i poprosił o zabranie głosu 

Komendanta Komisariatu Policji w Gniewoszowie Jarosława Szczypiora i przedstawienie 

sprawozdania. 

Ad. 6. Bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie gminy.  Głos zabrał Komendant 

Komisariatu Policji w Gniewoszowie Pan Jarosław Szczypior, który przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisariatu i omówił szczegółowo organizację i zakres pracy za 

rok 2015. (Sprawozdanie w załączeniu). Poinformował, że z komisariatu odeszło dwóch 

funkcjonariuszy,  których zastąpią nowi funkcjonariusze przebywający obecnie na szkoleniu 

w Słupsku, oprócz tego jedna funkcjonariuszka przebywa na urlopie macierzyńskim, więc 

obecnie komisariat działa w niewielkim osłabieniu. Kolejno omówił ilość przestępstw w 

różnych kategoriach wykroczeń oraz ilość prowadzonych postepowań i ilość przestępstw 

wykrytych oraz ilość złapanych przestępców. Omówił także zakres akcji profilaktycznych i 

prewencyjnych. Na zakończenie Pan Podinspektor podziękował za przekazanie środków na 

zakup samochodu terenowego skoda Yeti i poprosił o ewentualne pytania. Z zapytaniem do 

Pana Komendanta zwrócił się Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który zapytał czy 

policjanci z posterunku w Gniewoszowie są kierowani do służby w Kozienicach. W 

odpowiedzi Pan Komendant wyjaśnił, że o tym decyduje dyżurny, w razie interwencji, 

natomiast jeżeli chodzi o patrole, to nie było takich przypadków, aby do patroli byli kierowani 

nasi funkcjonariusze. Pan podinspektor poinformował o incydencie jaki miał miejsce w 

Gimnazjum w Sieciechowie, gdzie uczeń zemdlał. Nie wyczuwano od niego alkoholu. 

Chłopcu została udzielona pomoc medyczna i przewieziono go do szpitala. Tam po badaniach 

stwierdzono jednak obecność alkoholu. Chłopiec został przebadany również pod kątem 

środków odurzających. Obecnie uczeń jest objęty nadzorem kuratorskim. Głos zabrał Pan 

Marek Chołuj, który zapytał, czy komisariat posiada narko-testy. W odpowiedzi Pan 

Podinspektor poinformował, że niestety komisariat nie posiada narko-testów. Na zakończenie 

z apelem do Pana Komendanta zwrócił się Pan Przewodniczący o zwiększenie kontroli 

młodzieży, szczególnie w porze wieczornej w miejscach ich spotkań, bo każda miejscowość 

ma takie miejsca, aby młodzież wiedziała, że może zostać skontrolowana przez policję i nie 

czuła się bezkarna. Z zapytaniem zwrócił się jeszcze Pan Marek Chołuj, który zapytał o 

kradzież roweru w Zajezierzu, ponieważ Pan Komendant wspominał, że zatrzymano kobietę , 

która skradła rower. Zdarzenie miało miejsce około 2 miesiące temu. W odpowiedzi Pan 

Komendant poinformował, że  nie musiał by się zapoznać z aktami sprawy i wtedy może 

odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ nie było więcej pytań Pan Przewodniczący 

podziękował Pan Komendantowi za przybycie i oddał głos Panu Komendantowi Gminnemu 
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OSP Michałowi Koconowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w Gminie 

Sieciechów za 2015 rok. W swoim wystąpieniu poinformował, że na terenie gminy działa 5 

jednostek OSP: Zajezierze, Sieciechów, Wola Klasztorna, Głusiec i Łoje. Wszystkie jednostki 

to jednostki typu „S”, czyli mają w swoim wyposażeniu samochody pożarnicze, których 

obecnie jest 8. Osp Głusiec, Sieciechów i Wola klasztorna mają po 2 samochody, Zajezierze i 

Łoje po jednym. Jednostki OSP Sieciechów i Wola Klasztorna są w pełni przygotowane, aby 

samodzielnie prowadzić działania ratownicze. Pan Komendant przedstawił ilość działań 

ratowniczych na terenie Gminy, i tak OSP Sieciechów-71 wyjazdów, Wola Klasztorna -23 

wyjazdy, W sumie wszystkie jednostki wyjeżdżały około 100 razy. Strażacy za udział w akcji 

mają stawkę godzinową 12 zł, za udział w szkoleniu 6 zł, c o w sumie daje dość spore 

wydatki. I tak w Sieciechowie – 8 739 zł, Zajezierze – 1652 zł, Głusiec 1485 zł, Wola 

Klasztorna 2514 zł, Łoje-2191 zł. W roku ubiegłym przeszkolono 3 strażaków pod kątem 

ratownictwa drogowego, ochrony dróg oddechowych i ratownictwa ogólnego. W roku 

bieżącym planuje się jeszcze przeszkolić około 20 strażaków z zakresu ratownictwa 

ogólnego. Jednostki również są wyposażone w sprzęt ratowniczy, którego najwięcej jest w 

OSP Sieciechów i Wola Klasztorna, ponieważ są one w KSRG i otrzymują z budżetu państwa 

dodatkowe środki. Osp Głusiec i OSP Łoje posiadają dodatkowo w swoim wyposażeniu 

sprzęt pływający. Każda jednostka, aby uczestniczyć w akcji ratowniczej musi być 

wyposażona w sprzęt ochrony osobistej i być w pełni umundurowana. Te wymagania 

spełniają jedynie OSP Wola Klasztorna i OSP Sieciechów. Takie ubrania do akcji ratowniczej 

należałoby zakupić do OSP Łoje i OSP Głusiec. Koszt takiego ubrania to kwota około 2500zł. 

Corocznie wymagany jest przegląd aparatów dróg oddechowych, które są przeprowadzane 

nieodpłatnie, jedynie jeżeli wymagają naprawy, to koszt zestawu naprawczego to kwota około 

30 zł. Natomiast za przegląd  sprzętu silnikowego należy zapłacić serwisantowi. Jeżeli chodzi 

o potrzeby, to należałoby również zakupić węże pożarnicze, bo co prawda posiadamy sporo 

węży, ale jest to sprzęt bardzo zużyty i stary. Podsumowując Pan Komendant stwierdził, że  

ubiegły rok był rokiem szczególnym z powodu suszy było bardzo dużo wyjazdów do pożaru 

suchych traw. Samochody stoją z wodą w gotowości do wyjazdu i nigdy  nie było problemu 

aby samochód nie wyjechał na akcję. Na zakończenie Pan Komendant podziękował za 

zaproszenie i poprosił o ewentualne pytania. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc,  który zapytał 

ile ubrań dla strażaków należało by zakupić, w odpowiedzi Pan Michał Kocoń poinformował, 

że dla jednej jednostki około 6 ubrań, a brakuje ubrań dla trzech jednostek, czyli w sumie 18 

sztuk.  Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który odniósł się do 

wypowiedzi Pana Komendanta Gminnego OSP i stwierdził, że aby strażacy mogli 
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uczestniczyć w akcja ratowniczych muszą być przeszkoleni, szkolenie takie trwa koło 2,5 

miesiąca w każdy weekend  i ciężko jest pozyskać strażaków, którzy chcieli by poświęcić 

swój czas na przeszkolenie. Zdaniem Pana Przewodniczącego to ogromne poświęcenie z ich 

strony. OSP Łoje i Głusiec przeszkolono dwóch sterników, którzy obsługują łodzie. Jeżeli 

natomiast chodzi o ubrania ratownicze, to z pewnością są one potrzebne, ale jest jeszcze 

kwestia finansowa. Potrzeba jest również w wyposażeniu w samochód, bo te które są to są 

samochody stare około 40-to letnie. Aby pozyskać nowy samochód, to należy przeznaczyć 

własne środki. Taki samochód kosztuje około 800 000 zł. Mamy możliwość, aby w 2017 roku 

go zakupić. Z własnych środków musimy przeznaczyć 200 000 zł. Więc pod koniec roku 

należy o tym pomyśleć. Ktoś może powiedzieć, że taka mała gmina, a posiada 5 jednostek, 

ale tylko sama jednostka może się rozwiązać nikt nie jest władny, aby zlikwidować 

którąkolwiek jednostkę. OSP ma również funkcję integracyjną. Pan Michał Kocoń zaznaczył, 

że od 1 stycznia wzrośnie podatek VAT z 22% na 23% i będą to dodatkowe koszty z 

pewnością dla gminy. Dodał, że wkład w zakup samochodu ma również Komenda Główna 

PSP, Zarząd Główny OSP, Ochrona Środowiska i PZU. Pomimo, że OSP jest to straż 

ochotnicza, ale stawia się wobec niej coraz większe wymagania, szkolenia, umundurowanie 

czy wyposażenie. 

Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który 

zwrócił się do Pana Wójta z zapytaniem o tłuczeń, który pozyskamy z Kozienic, bo skoro on 

pochodzi z rozbiórki, to czy nie będzie z drutami. Pan Mirosław Szewc ma wątpliwości, że 

nie będzie się on nadawał na drogę, bo wystające druty mogą uszkodzić pojazdy. W 

odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że nie może zapewnić, że po wysypaniu takiego 

tłuczonego gruzu nikt sobie pojazdu nie uszkodzi kruszarka jest wyposażona w bardzo silne 

elektromagnesy, które mają za zadanie wychwytywać zbrojenie metalowe z gruzu. Co prawda 

były dwa przypadki uszkodzenia, ale sam oglądał tę drogę i naprawdę nie wie dlaczego 

doszło do uszkodzenia, chyba, że ktoś jedzie zbyt szybko, to wszystko jest możliwe. Głos 

zabrał Pan Kazimierz Mastalerz, który stwierdził, że na drogę przeciwpowodziową jak 

najbardziej się on będzie nadawał, bo przecież jeżdżą tam tylko ciągniki. Sołectwa powinny 

się określić jaki gruz potrzebują, bo jeżeli droga jest już utwardzona, a trzeba jedynie 

poprawić i zasypać dołki, to taki gruz się nie nadaje, wtedy najlepiej kupić drobny kamień. 

Następnie zwrócił się do Pana Wójta z zapytaniem o budowę chodnika w Sieciechowie jako 

wspólna inwestycja ze Starostwem, czy będzie to inwestycja w stosunku 1 do 1, czyli my 

przekazujemy do Starostwa 20 000 zł, to Starostwo odda nam 20 000 w dotacji na Ochronę 

środowiska. W odpowiedzi Pan Wójt stwierdził, że inwestycję z pewnością będzie prowadzić 
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Starostwo, bo to ich zadanie, Wspólnota chce przekazać 20 000 na projekt, to dobrze. Jeżeli 

Rada uważa, że należy uchwałę doprecyzować, to należy się skonsultować w tej sprawie z 

Panem Mecenasem. Głos zabrał Pan Antoni Leśniewski, który wyjaśnił, że to nie jest tak że 

uchwała jest na tyle ogólna, że Wójt nie wie co z nimi zrobić, bo jeżeli te środki wpłyną do 

budżetu to Rada uchwałą musi je wprowadzić do budżetu na konkretne zadanie inwestycyjne 

pod nazwą Budowa chodnika w Sieciechowie i wtedy będą one widoczne. Przeznaczenie 

środków będzie w uchwale zmieniającej budżet, ale nie teraz, bo w tym momencie doszło by 

do przekroczenia kompetencji Rady. Głos zabrał Pan Witold Suwała, który poinformował, że 

owszem uchwała nie mówi o tym , co rada ma przyjąć w darowiźnie, bo nie musi, ale do 

uchwały powinno być dołączone uzasadnienie i wtedy Rada wiedziała by, co jest 

przedmiotem darowizny i tylko o to chodzi. W odpowiedzi Pan Wójt stwierdził, że był na 

każdej Komisji po to, aby każdą uchwałę wyjaśnić. Głos zabrał Pan Kazimierz Mastalerz, 

który zapytał, czy radni chcieliby złożyć wniosek o naniesienie poprawki do uchwały. Radni 

wniosku nie zgłosili. Pan Przewodniczący odniósł się jeszcze do zakupu kosiarki bijakowej i 

stwierdził, że kwota zaplanowana w zupełności wystarczy i nie można się kierować 

sugestiami Starostwa, bo tam jest znacznie więcej dróg do wykoszenia niż w gminie. Głos 

zabrał Pan Mirosław Pułka, który poinformował, że o poradę w zakupie kosiarki można się 

zwrócić do zakładu melioracji w Łuczynowie, może oni będą mogli coś doradzić w kwestii 

zakupu. W odpowiedzi Pan Wójt zapewni, że zasięgnie również porady w tej firmie, bo 

chciałby kupić dobrą i w dobrej cenie kosiarkę. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który 

zgłosił wniosek, aby Urząd Gminy zwrócił się do Starostwa Powiatowego o ustalenie stanu 

prawnego drogi powiatowej nr 1724W to jest drogi w Mozolicach Dużych. Zwrócił się 

również powtórnie z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie kwoty 30 000 zł na 

projekt kanalizacji w Mozolicach Dużych. Poprosił o przegłosowanie przez Radę złożonego 

wniosku. W odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że na złożony wniosek na 

piśmie otrzymał od Wójta odpowiedź na piśmie. Poprosił o odczytanie odpowiedzi radnym. 

Pan Mirosław Szewc odczytał odpowiedź, że środki mogą być zaplanowane w budżecie na 

rok 2017. Pan Mirosław Szewc argumentował, że należy wykorzystać szansę puki 

burmistrzem jest Pan Tomasz Śmietanka. Głos zabrał Pan Kazimierz Mastalerz, że skoro 

zarówno Wójt i Pani Skarbnik jak i Wójt jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem tej 

kwoty do nowego budżetu na rok 2017, to rada nie ma innego wyjścia tylko się do tego 

przychylić. Głos zabrał ponownie Pan Mirosław Szewc, że w wyborach naszym hasłem 

wyborczym było stwierdzenie: „jeżeli nie my, to kto, jeżeli nie teraz, to kiedy”. Głos zabrał 

Pan Wójt, który stwierdził, że to Rada zatwierdziła budżet, trzeba było  na tym etapie zgłosić 
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wniosek o ujęcie projektu na kanalizację. Teraz słowo Pani Skarbnik jest tu najważniejsze, bo 

jeżeli w tym momencie rada zadecyduje o przeznaczeniu środków na projektowanie, to 

możemy mówić o naruszeniu dyscypliny finansowej. Do wypowiedzi  Wójta odniósł się Pan 

Stanisław Potyra, który stwierdził, że za naruszenie dyscypliny finansowej zarówno Wójtowi, 

jak i Pani Skarbnik grożą poważne konsekwencje. W dalszej części głos zabrał Pan Mecenas 

Antoni Leśniewski, który poinformował, że aby złożyć wniosek o zmiany w budżecie, bądź 

przeznaczyć środki na konkretną inwestycję, to należy wskazać źródło ich finansowania. Głos 

zabrał Pan Wójt, który poinformował, że zakup kosiarki jest zaplanowany z rezerwy 

budżetowej i zwracając się do Pana Mirosława Szewca stwierdził, że negatywna odpowiedź 

nie jest  absolutnie objawem złej woli,  Wójt jest po to aby pomagać. Do wypowiedzi Pana 

Wójta odniósł się Pan Kazimierz Mastalerz, który stwierdził, że jeżeli faktycznie Rada 

przeznaczyła by środki na projekt, nie mając pewności, że Kozienice przejmą nasze zdanie. 

Jeżeli Kozienice nie będą realizować zadania, to gmina będzie zmuszona je przejąć i 

realizować. Pan Radny Mirosław Szewc stwierdził, że należy zaryzykować, na co Pan 

Kazimierz Mastalerz odpowiedział, że Rada nie może tak ryzykować, bo 30 000 to jest zbyt 

duża kwota. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który mimo wszystko chciałby poznać opinię 

Rady. W odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że Rada nie ma nad czym 

głosować, skoro odpowiedź Pani Skarbnik jest na chwilę obecną negatywna, więc w tym 

momencie temat jest zamknięty. Skoro planuje się inwestycję, to należy wskazać źródło 

finansowania. Głos zabrał Pan Witold Suwała, który zgłosił wniosek dotyczący planowania 

sesji, aby na sesji planowano termin kolejnej. Pan radny nie chciałby żeby nie powtórzyła się 

sytuacja, że bez realnego uzasadnienia zmienia się termin sesji. Pan Przewodniczący przyznał 

rację Panu Suwale, bo faktycznie radni pracują i takie planowanie w dużym wyprzedzeniem 

jest konieczne. Poinformował, że ustalony jest już termin następnej sesji na 20 maja i tylko 

ważne argumenty mogły by to zmienić. Głos zabrał Pan Stanisław Potyra zwracając się z 

zapytaniem o ilość w kilometrach dróg gminnych, bo skoro tych dróg gminnych nie ma tak 

dużo to i kosiarka nie musi być z wyższej półki, może wystarczy tańsza. W odpowiedzi Pan 

Przewodniczący poinformował, że niestety mamy społeczeństwo roszczeniowe i sołtysi 

doskonale wiedzą co się dzieje, kiedy trawa jest już zbyt duża. Jeżeli faktycznie tych dróg nie 

jest zbyt dużo, to to i kosiarka tańsza też posłuży i będzie wystarczająca. Na pytanie Pana 

Radnego Stanisława Potyry odpowiedzi udzielił Pan Wójt i poinformował, że w gminie mamy 

około 70 km. Dróg (licząc podwójnie, to będzie 140 km). Pan Wójt jeszcze raz zapewnił, że 

chciałby kupić sprzęt jak najtańszy, a za razem jak najlepszy. Są również i kosiarki droższe z 

wysięgnikami hydraulicznymi za około 50 000, która też by się nam przydała, bo  jest do 
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koszenia stary wał, który stwarza zagrożenie pożarowe, ale raz do roku należy go wykosić  

wynajmując usługę z melioracji. Następnie Pan Wójt zwrócił się ponownie do Pana 

Mirosława Szewca, informując, że byli razem z wizytą u Pana Burmistrza Tomasza Śmietanki 

i nie usłyszał od niego zapewnienia, że Gmina Kozienice będzie realizowała inwestycję 

budowy kanalizacji. Jesteśmy na etapie realizacji swojej inwestycji w Sieciechowie i na 

chwilę obecną na tym należy się skupić. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który zwrócił się 

zapytaniem, czy zostało zaprotokołowane, że Pan Przewodniczący odmówił przeprowadzenia 

głosowania wniosku o przeznaczenie 30 000 na projektowanie kanalizacji w Mozolicach 

Dużych. W odpowiedzi Pani Mirosława Pachocka odczytała wypowiedź Pana 

Przewodniczącego, w której argumentuje nie poddanie pod głosowanie wniosku, ponieważ 

Pan Mirosław Szewc otrzymał odpowiedź na piśmie i tego należy się trzymać. Pan Mirosław 

Szewc poprosił o zaprotokołowanie, że Pan Przewodniczący odmówił przeprowadzenia 

głosowania w tej sprawie. W odpowiedzi Pan Przewodniczący stwierdził, aby Pan radny 

zapoznał się z regulaminem rady, co to jest głosowanie i nad czym Rada ma głosować. Gdyby 

zaistniała taka sytuacja, że nie było by odpowiedzi Pani Skarbnik, to rada mogła by wydać 

opinię o przeznaczeniu tych środków, ale za zgodą pani skarbnik, bo to ona czuwa nad 

budżetem. W dyskusji głos zabrał Pan Wójt, który dodał, że była mowa aby zbierać pieniądze 

na projekt od mieszkańców, co osobiście odradzał, bo gdyby projekt upadł, to na nim 

spoczywa ogromna odpowiedzialność, bo przepadną pieniądze mieszkańców. Głos zabrał Pan 

Mirosław Pułka, który stwierdził, że nie należy się dziwić uporowi Pana Szewca, bo po to 

jest, ale czasami nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć, to nie jest niczyja wina. Szkoda, że 

nie ma tu przedstawicieli z Kozienic, bo być może wtedy w ogóle nie było by dyskusji na ten 

temat. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który zawnioskował do Pana Wójta o większe 

zaangażowanie Pani Kierownik biblioteki w uwiecznianie różnych uroczystości, czy ważnych 

spotkań. Oglądając „Nasz Powiat” na tle innych gminy wypadamy dość słabo, bo nie ma 

żadnych informacji z sesji, czy narad sołeckich. Przykładem jest ostatnia narada sołecka, na 

której odbyło się szkolenie z zakresu ekologii i właściwego gospodarowania odpadami. W 

takiej naradzie powinna uczestniczyć Pani Elżbieta Kalbarczyk, aby napisać kilka słów, co 

było przedmiotem narady i udokumentować to kilkoma zdjęciami. Głos zabrała Pani Grażyna 

Jasik, która zapytała, czy gmina otrzymała już jakieś środki w ramach programu 500+. W 

odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że te środki już Rada wprowadziła do 

budżetu, ale zanim będą wypłaty GOPS powinien wydać decyzję.  

Pkt. 7. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2015 r. Pan Przewodniczący 

poinformował, że temat ten był szczegółowo omawiany i wyjaśniany na komisjach. Źle się 
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stało, że wystąpiły błędy w księgowaniu, skutkiem czego będzie o 15 000 zł.  Zmniejszony 

zwrot z budżetu państwa w ramach refundacji, ale jest to wina byłej Pani Skarbnik. W 

Słowikach Nowych w ramach funduszu sołeckiego realizowane było zadanie budowy drogi, 

wszyscy byli za realizacją tego zadania, ale jeden z mieszkańców koniecznie chce, aby 

poprawić stan drogi tzw. Kolejki Sieciechowskiej, gdzie był skierowany wniosek aby 

wszystkie sołectwa włożyły wkład w remont drogi, oraz myśliwi. W dyskusji głos zabrał Pan 

Przewodniczący, który stwierdził, że jeżeli wszystkie sołectwa wyrażą wolę, aby remontować 

tę drogę, to jak najbardziej jest to sprawa do realizacji, ale wspólnie. Pan Wójt poinformował, 

że rozmawiał już z Panią Kierownik Biblioteki i uzgodnił, że będzie brała udział w każdej 

sesji i na naradzie sołeckiej. 

Ad. 8. Podjęcie uchwał.  

1) Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XVIII/84/16 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Sieciechowie za rok 2015. Uwag do projektu radni nie zgłosili. Pan 

Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 13 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących 

nie było. Uchwała nr XVIII/84/16 została podjęta jednogłośnie. 

2) Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XVIII/85/16 w sprawie przyjęcia 

darowizny na rzecz Gminy Sieciechów od Wspólnoty Gruntowej w Sieciechowie, 

zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Głos zabrał Pan Mirosław Pułka, który 

stwierdził, że 20 000 od wspólnoty i ewentualnie realizacja przez starostwo, to nie 

daje gwarancji, że gmina nie będzie musiała dołożyć do tej inwestycji.  

Rozmawiając na komisji radni doszli do wniosku, że potrzeba będzie około 120 000 

zł. W odpowiedzi Pan Kazimierz Mastalerz poinformował, że realizacja inwestycji 

jest planowana na rok 2017 przez powiat. Gdyby były potrzebne nasze środki to na 

początku jest fundusz sołecki, być może i gmina będzie musiała dołożyć. Głos 

zabrał Pan Mirosław Szewc, który zapytał, czy na realizację zadania powiatu 

sołectwo może przeznaczyć środki, jego zdaniem nie jest to możliwe. Pan 

Przewodniczący stwierdził, że faktycznie możliwe, że sołectwo nie będzie mogło 

realizować tego zadania, ale to już leży w gestii Wójta jak podpisze porozumienie. 

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag Pan Przewodniczący zarządził głosowanie 

uchwały, w którym udział wzięło 13 radnych, , za przyjęciem uchwały głosowało 13 

radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XVIII/85/16 

została podjęta jednogłośnie. 
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3)  Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XVIII/86/16 w sprawie wyrażenia 

zgody na prowadzenie wspólnej inwestycji z Powiatem Kozienickim. Do projektu 

uchwały uwag nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził  głosowanie, w 

którym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XVIII/86/16 została 

podjęta jednogłośnie. 

4) Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XVIII/87/16  w sprawie zmian w 

Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 r. i zapytał, czy są uwagi do treści uchwały. 

Uwag nie zgłoszono, zatem Pan Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały, w 

którym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XVIII/87/16 została 

podjęta jednogłośnie. 

Ad. 9. Sprawy różne. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który zwrócił się z prośbą o 

skierowanie zapytania do policji w sprawie interwencji funkcjonariuszy policji  na drodze 

powiatowej nr 1724W w Mozolicach Dużych, czy jeżeli nie ma chodnika były podstawy 

prawne o ukaranie. Pan Kazimierz Mastalerz zwrócił uwagę, że z tą sprawą radny mógł 

zapytać komendanta. Głos zabrał Pan Marek Chołuj, który poinformował, że na prośbę 

mieszkanki Zajezierza, wyjaśnić sprawę przystanku dla wysiadających w Dęblinie. W 

odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że PKS Kozienice ma w tym miejscu przystanek i z 

pewnością to była wina kierowcy. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan 

Przewodniczący zamknął obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: Mirosława Pachocka 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                      Kazimierz Mastalerz  


