Protokół nr XVIII
z sesji Rady Gminy Sieciechów
w dniu 20 maja 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 i wójta oraz wraz z
pracownikami Urzędu Gminy. 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 XVII z dnia 28 kwietnia 2016 r.

4.

Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.

5.

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6.

Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sieciechów za 2015 r.

7.

Funkcjonowanie stacji poboru wody użytkowej oraz stacji oczyszczania ścieków
komunalnych.

8.

Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Dokonania zmiany Uchwały nr XII/59/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18
grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie Gminy Sieciechów na rok 2016r.
2) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 r.

9.

Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.
Głos zabrał Pan Wójt, który poprosił o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 8 –
podjęcie uchwał podpunktu 3 uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. Pan Przewodniczący
zarządził głosowanie nad przyjęcie wniosku do porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło
13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było. Wniosek wójta został przyjęty jednogłośnie.

Zatem Pan

Przewodniczący zarządził głosowanie porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. W
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głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji XVII z dnia 28 kwietnia 2016 r. Do treści protokołu
uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji
nr XVII z dnia 28 kwietnia 2016 r. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem
protokołu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z
ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta w okresie między sesjami.
Głos zabrał Pan Wójt Marian Zbigniew Czerski, który przywitał zebranych i przedstawił
swoje sprawozdanie z działalności:
− Ogłoszenie II przetargu na dzierżawę budynku Ośrodka Zdrowia w Zajezierzu
− Podpisanie umowy na przyłączenie pompy i założenie licznika w m. Występ
− Złożenie zamówienia na zakup kosiarki bijakowej
− Pożar w budynku ul. Garczaków 1 w dniu 04.05.2016 r., w związku z tym zdarzeniem
w projekcie zmian w budżecie na 2016 rok jest kwota 30 000 z przeznaczeniem na
remont dachu.
− Opracowanie

planu

remontu

dróg

gminnych,

ponieważ

jest

konieczność

remontowania dróg według planu, wybrać drobi priorytetowe i zaplanować również
środki w budżecie na ten cel
− Udział w walnym zebraniu LGD „Puszcza Kozienicka”, informacja o inwestycjach
jeszcze w roku 2016, będzie ogłoszony nabór pod koniec sierpnia na dwie
zagwarantowane inwestycje: remont świetlicy wiejskiej w Kępicach oraz budowa
placu zabaw w Zajezierzu
− Spotkanie Wójtów i Burmistrzów na konwencie w Pionkach, na którym między
innymi było wystąpienie Dyrektora Dróg Wojewódzkich, który informował o
planowanym jeszcze w tym roku remoncie drogi wojewódzkiej 748 w Słowikach
Nowych.
− Spotkanie z Dyrektorem PGE Kozienice, które dotyczył planowanego remontu linii
energetycznej w Zajezierzu
− Spotkanie z Prezesem Gospodarki Komunalnej w Kozienicach, które dotyczyło
otrzymanego gruzu do kruszenia. Termin realizacji zaplanowany jest na lipiec sierpień
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− Odrzucenie protestu dot. budowy kanalizacji w Sieciechowie. W trakcie realizacji jest
nowy wniosek w związku z ogłoszonym II naborem na budowę sieci kanalizacyjnej.
Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który zapytał o przyczynę pożaru budynku socjalnego
w Garczakowie. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że w protokole złożonym przez
straż jest informacja o prawdopodobnej nieszczelności przewodu kominowego. Jednak
według opinii Pana Jacka Boguckiego pożar nie wybuchł w pobliżu komina, lecz w
zupełnie innym miejscu, więc są wątpliwości, czy faktycznie nieszczelność komina była
przyczyną pożaru. Głos zabrał Pan Kazimierz Mastalerz, który w swej wypowiedzi
stwierdził, że być może ogień został zaprószony, ale nie ma na to dowodów. Ponadto
budynek w 2013 roku był remontowany.
Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Głos zabrała Pani Agnieszka Ciesielska, która odniosła się do wypowiedzi Wójta w sprawie
kanalizacji, czy nie lepiej byłoby jednak pójść w kierunku oczyszczalni przydomowych, skoro
uzyskanie dofinansowania na budowę sieci jest tak trudne w pozyskaniu. W odpowiedzi Pan
wójt poinformował, że gmina złoży wniosek w II naborze, jeżeli faktycznie znowu nie
otrzymamy dofinansowania, to trzeba będzie pomyśleć o oczyszczalniach przydomowych.
Wypowiedź Wójta poparł Pan Przewodniczący dodając, że gdyby gmina nie musiała
realizować projektu wykonanego przez byłego wójta, być może można było by złożyć
wniosek na inne miejscowości, które spełniają wymogi naboru, ale skoro wydano już tyle
pieniędzy na projektowanie Sieciechowa, to należy go realizować, a jeżeli wniosek znowu nie
zostanie przyjęty, to faktycznie należy pomyśleć o oczyszczalniach przydomowych. Głos
zabrał Pan Wójt, który stwierdził, że główną przyczyną niepowodzeń jest wskaźnik
zaludnienia na metr kanalizacji. Odłączanie od aglomeracji jest po to, aby zwiększyć
współczynnik zaludnienia. Głos zabrał Pan Jacek Bogucki, który dodał, że nie należy
zapominać również o tym, że oczyszczalnia nie uzyskuje pełnej mocy przerobowej, więc
gmina jest obciążona dodatkowymi kosztami i należy jak najszybciej dołączać kolejne
miejscowości. Pan Przewodniczący przyznał rację Panu Jackowi Boguckiemu, bo przecież
gmina nie może cały czas dokładać do oczyszczalni. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który
zwrócił się z zapytaniem o koszt wybudowania 1 metra kanalizacji w Sieciechowie. Niestety
Wójt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ należałoby kwotę inwestycji podzielić
przez ilość metrów i wtedy otrzymamy koszt w przeliczeniu na 1 metr. Pan Wójt
poinformował, że przeliczy koszt i przekaże informacje Panu Szewcowi. Jeżeli chodzi o
oczyszczalnie przydomowe, to gwarancja na ich działanie trwa tylko 5 lat i przynajmniej 2
razy w roku należy wybierać osad z szamba, którego koszt to około 200 zł. Obecnie planuje
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projektowanie Mozolic Dużych ze środków mieszkańców, chyba że rada wyrazi zgodę na
przeznaczenie środków na projektowanie. Głos zabrał Pan Kazimierz Mastalerz, który
poruszył problem w miejscowości Występ, ponieważ studnia została założona, ale problemem
jest podłączenie prądu i założenie licznika, bo opłata za licznik miesięcznie to kwota 60 zł
miesięcznie. Pobór prądu zapewne nie był by duży ale jest problem z rozliczeniem. Głos
zabrał Pan Mirosław Szewc, który stwierdził, że była mowa o zakładaniu studni głębinowych
aby odciążyć sieć wodociągową podczas suszy. Pan Kazimierz Mastalerz stwierdził, że
faktycznie to też jest jakieś rozwiązanie i być może należy to wziąć pod uwagę. Pan Mirosław
Szewc przedłożył Panu Przewodniczącemu kosztorys kanalizacji w Mozolicach Dużych, i
ponownie poprosił o przemyślenie kwestii przeznaczenia środków na projektowanie. W
odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że odpowiedź na wniosek otrzymał na
piśmie, okazuje się że teraz rada musi przeznaczyć 30 000 budynek po pożarze. Budżet został
uchwalony i takie inwestycje jak projektowanie i budowa kanalizacji powinny być
uwzględnione przy planowaniu budżetu, a nie w ciągu roku. Wyjątkiem są inwestycje do
zakończenia których zabrakło środków, ale nie można w ten sposób realizować tak poważnej
inwestycji jaką jest kanalizacja. Jeżeli faktycznie Panu Szewcowi zależy na tym aby wniosek
rada przegłosowała, to należy na koniec sesji zapytać Panią Skarbnik, czy znajdzie środki w
budżecie. Jeżeli się okaże, że te środki są to wniosek zostanie poddany pod głosowanie przez
radę. Pan Mirosław Szewc zwrócił uwagę, że w budżecie na 2015 rok były zaplanowane
środki na kanalizację w Słowikach, Mozolicach, Łojach i Sieciechowie i zostały przesunięte
na rok 2016 więc środki są. W odpowiedzi Pan Przewodniczący zaznaczył, że są to środki ze
Starostwa, a nie gminy i żeby zamknąć temat poprosił Pana Szewca, aby na koniec sesji
poprosił Panią Skarbnik o znalezienie środków na projektowanie kanalizacji w Mozolicach.
Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który zgłosił wniosek o skierowanie pisma do GDDKiA o
poprawienie oznaczenia drogi w miejscowości Mozolice Duże obok Pana Gugały, ponieważ
jest linia ciągła i nie ma możliwości zjazdu na posesję. Głos zabrał Pan Stanisław Potyra,
który zapytał czy budynki OSP są ubezpieczone. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że
obecnie wszystkie budynki gminne są ubezpieczone. Pan Stanisław Potyra zwrócił uwagę, że
dobrze byłoby, aby zwrócić się jeszcze z wnioskiem o poprawienie odwodnienia chodników
w Mozolicach. Pan Przewodniczący stwierdził, że zarządcą jest Zarząd Dróg Krajowych i
ciężko jest cokolwiek od nich uzyskać, tym bardziej, że chodnik był ich inwestycją. Pan
Mirosław Szewc poinformował, że głównym inwestorem była Gmina Sieciechów i to na niej
spoczywał obowiązek odebrania inwestycji.
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Ad. 6. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sieciechów za 2015 r.
Pan Przewodniczący poinformował, że rada otrzymała informację odnośnie wpływów za
śmieci, oraz kosztów wywozu odpadów przedłożonych przez pracownika ochrony środowiska
Pana Łukasza Kiśla. Jak wiadomo te kwoty muszą się zbilansować.
Ad. 7. Funkcjonowanie stacji poboru wody użytkowej oraz stacji oczyszczania ścieków
komunalnych. Głos zabrał Pan Kazimierz Mastalerz i stwierdził, że na podstawie
przedłożonego sprawozdania można zauważyć, że gospodarka w zakresie wody się bilansuje,
natomiast jeżeli chodzi o ścieki, to niestety gmina musi sporo dopłacać. Radni poprzedniej
kadencji zapewne pamiętają, że były ogromne zaległości mieszkańców w opłatach za wodę,
śmieci, czy ścieki. Na szczęście obecny Wójt doprowadził do znacznego zmniejszenia tych
zaległości. Wiadomo, że nie uda się zredukować tych zaległości do zera, ale ogromnym
sukcesem jest ich znaczne zmniejszenie. Poinformował również, że podczas Narady Sołeckiej
sołtysi skarżyli się na nową firmę wywozową, przyjmowane są zgłoszenia i na bieżąco są
uwagi przekazywane firmie. Był również problem z workami. Pan Przewodniczący
poinformował, że sołtysi otrzymali informację, że worki mogą mieć u siebie i udostępniać
mieszkańcom. Jeżeli chodzi o porządkowanie terenu, to Pan Przewodniczący poinformował,
że można skorzystać i zlecić takie prace osobom, które mają zasądzone prace społecznie
użyteczne, nad którymi nadzór sprawuje Pan Jacek Bogucki. Pan Przewodniczący
zaproponował Radnym po sesji wizytę na stacji uzdatniania wody, bo zapewne większość
radnych nie była na stacji, a dobrze byłoby przy okazji omawiania tego tematu pojechać i
zobaczyć jak działa taka stacja. Przed podjęciem uchwał pan Przewodniczący zarządził
przerwę w obradach. Po przerwie wznowiono obrady.
Ad. 8. Podjęcie uchwał.
Punkt ten poprowadziła Pani Wiceprzewodnicząca Zofia Wójcik.
1) Uchwałę nr XVIII/88/16 w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr XII/59/15 Rady
Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na rok 2016 r. odczytała
Pani Wiceprzewodnicząca i poinformowała, że żadna z komisji nie miała uwag do
projektu uchwały. Zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie.
Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który wyjaśnił, że z rezerwy
komisja proponuje zaplanować środki na szkolenie z zakresu profilaktyki
antyalkoholowej dla pracowników urzędu
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i radnych. Uwag radni nie zgłosili.

Przystąpiono do podjęcia uchwały. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
nie było. Uchwała nr XVIII/88/16 w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr
XII/59/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na
rok 2016 r. została podjęta jednogłośnie.
2) Uchwała nr XVIII/89/16 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok
2016. O wyjaśnienie uchwały poproszono Panią Skarbnik Halinę Wronę, która
poinformowała, że zmiany były przez nią omawiane na komisjach, natomiast
otrzymała informację z RIO, że należy również zmienić treść uchwały poprzez
dodanie jeszcze jednego paragrafu, w którym uwzględniona jest dotacja ze
starostwa powiatowego. W wersji poprzedniej ta dotacja była ujęta w wydatkach
bieżących, a teraz jest ujęta w wydatkach majątkowych. Uwag do treści uchwały
radni nie zgłosili. Przystąpiono do podjęcia uchwały. W głosowaniu udział wzięło
13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było. Uchwała nr XVIII/89/16 w sprawie zmian w Budżecie
Gminy Sieciechów na rok 2016 została podjęta jednogłośnie.
3) Uchwała nr XVIII/90/16 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. O wyjaśnienie uchwały
poproszono Panią Sekretarz Teresę Sujkowską, która poinformowała, że
wprowadzono zmian zgodnie z wytycznymi wojewody to znaczy podano adres
gabinetu weterynaryjnego z którym jest podpisana umowa na świadczenie usług,
dopisano dane gospodarstwa do przetrzymywania zwierząt gospodarskich, oraz
szczegółowo przedstawiono wydatki związane z programem zapobiegania
bezdomności zwierząt. Uwag do treści uchwały radni nie zgłosili. Przystąpiono do
podjęcia uchwały. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr
XVIII/90/16 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” została podjęta jednogłośnie.
Ad. 9. Sprawy różne.
Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który zwrócił się do Wójta z prośbą o
większe zaangażowanie w opracowywanie uchwał, bo ostatnio było sporo uchwał, które
wojewoda uchylił. Następnie uchylone zostały również 2 uchwały odnośnie statutu gminy i
6

statutu sołectwa. Prośba, aby te uchwały poprawić i przygotować do ponownego rozpatrzenia.
Pan Przewodniczący poinformował o terminie kolejnej sesji, którą planuje na 17 czerwca o ile
RIO prześle uchwałę. Pan Przewodniczący poinformował również o możliwości wyjazdu na
pokazy rolnicze AGRO SCHOW w Ułężu koło Ryk. Głos zabrała Pani Agnieszka Ciesielska,
która zapytała o program bezdomności zwierząt, który w swych założeniach przewiduje
kastrację zwierząt, czy ten zabieg będzie pokrywany przez gminę, bo faktycznie gdyby ktoś
chciał przygarnąć takie zwierzę po kastracji to z pewnością było by tańsze niż odławianie. W
odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z programem gmina ma na taki
cel środki i z pewnością mogłaby je przeznaczyć na kastrację i faktycznie lepiej wykastrować
zwierzę i adoptować niż odłowić i umieścić w schronisku. Z pewnością takie sprawy muszą
być rozpatrywane indywidualnie. Głos zabrała Pani Agnieszka Ciesielska, która zwróciła
uwagę na to, że coraz więcej mówi się o ekologii, czy nie lepiej byłoby zamiast inwestować w
drogi, które ciągle się dziurawią zainwestować w baterie fotowoltaniczne, które są
przyszłością i mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy a nawet przynieść zyski. W odpowiedzi
Pan Kazimierz Mastalerz stwierdził, że faktycznie to jest przyszłość, ale rada musi patrzeć na
całą gminę i nie może inwestować w baterie fotowoltaniczne, kiedy inna miejscowość tonie w
błocie. Głos zabrał Pan Rady Mirosław Szewc, który odniósł się do planu remontu dróg
gminnych. Jego zdaniem nie zda to egzaminu, bo przyjdzie nowa rada i zrobi po swojemu nie
patrząc na ustalenia poprzedników. Do wypowiedzi odniósł się Pan Kazimierz Mastalerz,
który stwierdził, że na tym polega polityka nawet w rządzie mają swoje plany, a ich następcy
je zmieniają. Gdybyśmy myśleli takim tokiem, to nie można byłoby nic zaplanować. Głos
zabrała Pani Anna Kowalczyk, która zwróciła się z zapytaniem o budowę drogi na Występie.
Pan Kazimierz Mastalerz poinformował, że faktycznie w obecnej chwili nie możemy w nią
inwestować, ponieważ nie jest to droga gminna, sprawa została skierowana do wojewody i
czekamy na to żeby wojewoda nam przekazał. Należy zwrócić uwagę, że projekt jest ważny 3
lata i konsekwentnie należy zrobić projekt i przeznaczyć środki na realizację. Do wypowiedzi
Pana Przewodniczącego odniósł się Pan Wójt, który stwierdził, że pisanie wniosków na drogi
wcale nie jest proste. Ważne jest jakiego rodzaju jest to droga, czy ma przystanek, jakie jest
jej przeznaczenie, miejsca użyteczności publicznej, ilość mieszkańców itp. Głos zabrał
Mirosław Szewc, który poprosił o odpowiedź na piśmie o koszcie za metr budowy kanalizacji
w Sieciechowie. Głos zabrał Pan Witold Suwała, który zapytał, co z budową kanalizacji, czy
nadal będzie po raz drugi składany wniosek na budowę kanalizacji w Sieciechowie, czy są
brane pod uwagę inne miejscowości. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że obecnie
trwają przygotowania do złożenia po raz II wniosku na Sieciechów, a jeżeli nie otrzymamy
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dofinansowania, to wtedy należy myśleć o innych miejscowościach, być może Głusiec.
Będzie na pewno nabór z PROW na miejscowości poza aglomeracją i może tu będzie szansa.
Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który korzystając z okazji, że jest Pani Skarbnik zapytał,
czy z zaplanowanych w budżecie środków w kwocie 600 000 zł projekt kanalizacji Słowiki,
Mozolice, Łoje, Sieciechów można przeznaczyć na projektowanie kanalizacji w Mozolicach.
W odpowiedzi Pani skarbnik poinformowała, że gmina będzie ponownie składać wniosek na
kanalizację w Sieciechowie i to na tę inwestycję są zaplanowane środki.
Ad.10. Zamknięcie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął XVIII sesję Rady
Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Mirosława Pachocka
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