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Protokół  nr XXVIII 
z sesji Rady Gminy Sieciechów 

w dniu 21 kwietnia 2017 r. 
 

Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz 

Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00. W sesji udział wzięło 14 radnych (lista 

obecności w złączeniu). Pan Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i wójta 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 ostatniej sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

6. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego w 2016 r. 

7. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie i jej Filii w Zajezierzu w 

2016 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2016 rok, 

2) określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Sieciechów, 

3) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

4) zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, Przewodniczący 

zarządził przyjęcie porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem 

głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 15 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, który w 

punktach przedłożył swoje sprawozdanie za okres od 24.03.2017 do 21.04.2017: 
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− Budowa molo na jeziorze Czaple w Sieciechowie w okresie od 03.04.2017 r. do 

08.04.2017 r. Koszt budowy około 15 000 zł. 

• Koszty na chwilę obecną to zakup drewna za 10 500 zł na pomost – słupy 

darowizna. 

− Budowa linii oświetleniowej w Mozolicach Małych. Koszt około 6000 zł. 

− Podpisanie umowę na dofinansowanie w kwocie 75000 zł na remont Świetlicy 

Wiejskiej w Zajezierzu z LGD. 

− Dofinansowanie do usuwania azbestu. 

− Udział w spotkaniu Wójtów w Grabowie nad Pilicą. 

− Dofinansowanie dla OSP Sieciechów w ramach KSRG. 

− Dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe drogi powiatowej „ budowa chodnika ul. 

11 Listopada” 20 000 zł. 

− Uzyskanie dofinansowania  do szkół 11 500 zł w ramach rozwoju czytelnictwa z 

MEN. 

− Zakończenie i odbiór budowy ul. Zielonej w Zajezierzu. 

− Pan Wójt poinformował również, że w poniedziałek będzie wykonywać usługi 

równiarka, o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą. 

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

poprosił Pana Przewodniczącego Kazimierza Mastalerza o odczytanie dwóch wniosków, 

które złożył nieobecny na sesji Pan Witold Suwała. Wnioski, które zostały skierowane do 

Wójta i Kierownika Gospodarki Komunalnej zostały odczytane przez Pana 

Przewodniczącego. Pierwszy dotyczył skierowania pisma do GDDKiA o usunięcie zastoin 

wody w miejscowości Zajezierze, oraz drugi dotyczył usunięcia zapadlin w chodniku  w 

miejscowości Zajezierze wzdłuż DK 48. Ponownie Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który 

złożył wniosek o zaplanowanie w budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok środków w 

kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na projekt techniczny kanalizacji w Mozolicach Dużych. 

Następnie zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta odnośnie budowy kanalizacji  na odcinku 

Występ – Sieciechów. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że ten temat poruszy w 

sprawach różnych. 

Ad. 6. Wykonanie funduszu sołeckiego za 2016 r. Głos zabrał Pan Przewodniczący 

Kazimierz Mastalerz , który poinformował, że wykonanie funduszu sołeckiego było prawie w 

100 procentach zrealizowane. Głos zabrał  Pan Marek Chołuj, który zapytał, czy jest 
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określony limit na przekroczenie funduszu sołeckiego. W odpowiedzi Pani Skarbnik 

poinformowała, że nie ma limitu odnośnie przekroczenia funduszu sołeckiego, ale niestety nie 

ma od tych kwot zwrotu. Na zakończenie Pan Kazimierz Mastalerz zaapelował, aby wspierać 

sołtysów w realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego. 

Ad. 7. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie i jej Filii w 

Zajezierzu w 2016 r. Głos ponownie zabrał Pan Przewodniczący i poinformował, że Rada 

otrzymała bardzo obszerne i szczegółowe sprawozdanie, które również było omawiane na 

posiedzeniach komisji. Dodał, że w funkcjonowaniu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Zajezierzu nastąpiły zmiany w związku z chorobą Pani Marzanny Ochockiej. Na czas 

choroby została  zatrudniona Pani Jolanta Nowakowska w ramach prac publicznych z 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który 

poinformował, że Pani Kierownik jest osobą bardzo kompetentną, sumienna i rzetelną, bo 

oprócz pracy biblioteki zajmuje się jeszcze promocją gminy, organizacją uroczystości 

patriotycznych, dni gminy Sieciechów itp. 

Ad. 8. Podjęcie uchwał.  

1) Uchwała nr XXVIII/148/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z 

wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2016 

rok. Uwag do uchwały nie zgłoszono. Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały i 

zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Uchwała nr XXVIII/148/17 została przyjęta jednogłośnie.  

2) Uchwała nr XXVIII/149/17 w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i 

krzewów na terenie Gminy Sieciechów. Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały i 

zarządził dyskusję. Poinformował, ze Komisja Ogólnospołeczna poparła przedłożony 

projekt uchwały. Komisja Rewizyjna odrzuciła przedłożony projekt uchwały. Komisja 

Budżetu i Gospodarki Gminy nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Pan 

Przewodniczący pouczył członków komisji, że komisja powinna zająć jakieś 

stanowisko w tej sprawie. Głos zabrał Pan Antoni Leśniewski, który wyjaśnił, że 

uchwała określa opłaty za wycinkę drzew i krzewów dla właścicieli nieruchomości 

związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej, z mocy ustawy 

właściciele nieruchomości są zwolnieni nie związanych z działalnością gospodarczą są 

zwolnieni. Do kompetencji rady należy ustalanie stawek, z mocy ustawy stawka 

maksymalna za 1 cm. średnicy pnia drzewa wynosi 500 zł. Głos zabrał Pan Mirosław 

Pułka, który zapytał, czy dotyczy to również przedsiębiorców zajmujących się 
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sprzedażą drewna, bo obawia się, że ceny drewna pójdą w górę. W odpowiedzi pan 

mecenas poinformował, że sprzedaż drewna nie ma nic wspólnego z uzyskaniem 

pozwolenia. Po przeprowadzonej dyskusji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie 

nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem 

uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało 

się od głosu. Uchwała nr XXVIII/149/17 została przyjęta.  

3) Uchwała nr XXVIII/150/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały i poinformował, że uchwała jest 

następstwem informacji z GDDKiA o przebudowie skrzyżowań między innymi tych 

dróg z drogą krajową nr 48.  Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pan 

Przewodniczący zarządził przyjęcie uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXVIII/150/17 została przyjęta jednogłośnie. 

4) Uchwała nr XXVIII/151/17 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017 

rok. Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana przez Panią 

Skarbnik na komisjach. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący 

odczytał treść uchwały i zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXVIII/151/17 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 9. Sprawy różne.  

Głos zabrała Pani Agnieszka Ciesielska, która zapytała o planowane przeniesienie przedszkola 

do szkoły. Pan Kazimierz Mastalerz poinformował, że Komisja Ogólnospołeczna skierowała 

wniosek do Wójta o dokonanie przeglądu dróg w sołectwach, następnie przygotować uchwałę 

o nadanie statusu dróg gminnych, ponieważ należy to zrobić ogólnie dla wszystkich dróg, 

nadmienił, że procedura ta nic gminę nie kosztuje, a znacznie może ułatwić postepowania np. 

przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na przebudowę dróg. Głos zabrał Pan Mecenas, który 

odniósł się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego i poinformował, że zostały już podjęte 

działania w kierunku skatalogowania dróg. Okazało się, że gmina ma 16 dróg o 

nieuregulowanym stanie prawnym, w tym jest 229 działek do regulacji. Aby droga posiadała 

status drogi gminnej, gmina musi być jej właścicielem. Jedyną drogą regulacji jest zasiedzenie 

nieruchomości, którego koszt to około 3 000 zł za każde postępowanie. W sumie byłby to 

wydatek około 50 000 zł. Celowe jest zweryfikowanie kolejności regulacji tych dróg ze 

względu na ich  ważność. Czas regulacji prawnej to około 1 rok. Pan mecenas poinformował, 

że Wójt przedłoży propozycje kolejności regulacji dróg do zaopiniowania i podjęcia decyzji w 
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tej kwestii. Pan mecenas wymienił kolejno miejscowości, w których drogi nie mają 

uregulowanego stanu prawnego: Występ – 5 działek, Wólka Wojcieszkowska – 5 działek, 

Wola Klasztorna – 4 działki, Słowiki 15 działek, Słowiki Stare - 23, Sieciechów -1, Przewóz – 

4, Opactwo – 23, Nagórnik – 10, Mozolice Duże i Małe – 27, Łoje – 18, Kępice – 28, Głusiec 

– 13, Zajezierze ukazowe – 5, Zajezierze 37, Zbyczyn – 11.  Razem 229 na 437 działek, a więc 

w połowie gmina nie ma uregulowanego stanu prawnego dróg. Pan mecenas omówił 

szczegółowo procedurę postępowania regulacji własności poprzez zasiedzenie. Głos zabrał 

Pan Kazimierz Mastalerz, który stwierdził, że dobrym rozwiązaniem było by przyjęcie przez 

radę Gminnego Programu Regulacji Dróg, ta, aby zobowiązać również przyszłe władze do 

dalszych działań w tym zakresie. Głos zabrał Pan Mirosław Pułka, który zwrócił się z 

zapytaniem do Pana mecenasa, co zrobić w sytuacji, kiedy  osoba prywatna weszła z 

ogrodzeniem w drogę. W odpowiedzi Pan mecenas poinformował, że gmina występując z 

wnioskiem o rozgraniczenie już ponosi koszty, jest tylko kwestia dogadania się i stwierdzenia 

racji. Jeżeli właściciel ustąpi, to sprawa jest rozwiązana, a jeżeli nie, to pozostaje jedynie 

postepowanie sądowe. Głos zabrał Pan marek Drążyk, który poinformował, że są również 

takie sytuacje w gminie, podał przykład drogi w Nagórniku, że drogi znikają, bądź przesuwają 

się z biegiem lat, co w takiej sytuacji można zrobić. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który 

faktycznie potwierdził, ze jest taki problem i należy również wziąć go pod uwagę przy 

opracowywaniu tego planu. Głos zabrał Pan Marek Chołuj, który zapytał, co w przypadku 

jeżeli dostajemy dotacje do drogi a okazuje się, że nie ma uregulowanego statusu prawnego, w 

odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że ubiegając się o środki gmina w oświadczeniu 

podaje, że jest jej właścicielem. Głos zabrał Pan Kazimierz Mastalerz, zwrócił uwagę, że 

jeszcze 10 lat temu nawet w funduszu sołeckim nie było takich problemów jak teraz. RIO 

coraz bardziej nakłada nacisk na status prawny terenów objętych inwestycją. Głos zabrał Pan 

Wójt Marian Czerski, który odniósł się do wniosku  związanego z chodnikiem przy drodze 

krajowej nr 48 w Zajezierzu, gdzie chodnik był już wielokrotnie poprawiany, a punktowe 

poprawianie kostki nic nie da, ponieważ chodnik jest na nasypie, który się obsuwa. Został 

skierowane pismo do GDDKiA w tej sprawie. Jeżeli natomiast chodzi o  chodnik w 

Mozolicach Dużych, to problem jest poważny, bo chodnik nie ma uregulowanego stanu 

prawnego. Zwróciły się do gminy dwie osoby z Mozolic Dużych, aby uregulować tę sprawę, 

ale na szczęście właściciele działek nie chcą pieniędzy, chcą oddać część działek pod 

chodnikiem bezpłatnie, gmina pokryje jedynie koszty opłaty notarialnej, ale jeżeli inni 

mieszkańcy będą chcieli zapłaty, to wtedy będzie problem. Aby GDDKiA przejęła chodnik 

gmina musi uregulować jego stan prawny. Nie wiadomo jak była skonstruowana umowa 
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dotycząca inwestycji budowy chodnika w Mozolicach Dużych, ponieważ nie można jej 

odnaleźć.  Gmina zwróciła się do GDDKiA o przesłanie jej kopii. Jeżeli natomiast chodzi o 

regulację stanu prawnego dróg, to należy zrobić tak jak proponuje Pan mecenas. Opracować 

plan i działać zgodnie z jego zapisem, czyli wytypować drogi ważniejsze i te, które są mniej 

ważne. Następnie Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi Pana Marka Drążyka na temat dróg, 

które giną. Faktycznie są takie przypadki, gdzie na mapie droga widnieje, a w rzeczywistości 

jej nie ma, bo została zaorana. Tym problemem również należy się zająć. Następną sprawą jest 

wytyczenie drogi gminnej w Mozolicach Małych, o którą wnioskował Pan radny Mirosław 

Szewc. Po rozmowach z pracownikiem urzędu, który jest geodetą, oraz weryfikacji map jakie  

udostępnia  Starostwo Powiatowe w Kozienicach, okazuje się, że droga biegnie prawidłowo i 

zaplanowane w budżecie środki w kwocie 5 000 zł na wytyczenie tej drogi gmina wydałaby 

niepotrzebnie. Pan radny Mirosław Szewc złożył wniosek o zaplanowanie w budżecie 

środków w kwocie 50 000 zł na projektowanie kanalizacji w Mozolicach Dużych. Padła 

propozycja, aby przesunąć środki zaplanowane na zakup samochodu pożarniczego, ale 

pozostaje jeszcze dopłata do szkół. Oczywiście o przeznaczeniu środków decyduje rada, ale 

gmina nie ma gwarancji na realizację inwestycji przez Gminę Kozienice, więc nie jest to 

zgodne z prawem i wbrew dyscyplinie finansów publicznych. Ponadto w dniu wczorajszym 

odbył rozmowę z Burmistrzem Kozienic Tomaszem Śmietanką, w której poinformował, że 

niestety w tej kadencji nie ma mowy o podpisaniu jakiegokolwiek porozumienia na przejęcie 

inwestycji przez Gminę Kozienice. W odpowiedzi na zapytanie Pani Agnieszki Ciesielskiej 

dotyczące przeniesienia przedszkola do szkoły Pan Wójt poinformował, że niestety 

przedszkole nie zostanie przeniesione ze względu na zbyt wysokie koszty. Wstępnie miało to 

być około 30 000 zł, niestety po konsultacjach z projektantem okazało się, że będzie to kwota 

około 200 000 zł. W najbliższym czasie zostanie otwarty gabinet stomatologiczny, gdyby 

udało się to będzie gabinet bezpłatny, a jeżeli Pani doktor Mozgawa nie otrzyma kontraktu z 

NFZ to będzie gabinet prywatny. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który poinformował, że 

mieszkańcy bardzo narzekają na jakość wykonania chodnika i jeżeli Pan Wójt zorganizuje 

zebranie i mieszkańcom wytłumaczy w czym jest problem, to ludzie zrozumieją i przekażą 

działki bezpłatnie. Głos zabrał Pan Marek Chołuj  i zapytał, o chodnik w Zajezierzu, kto jest 

jego właścicielem. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że zostało wysłane pismo do 

GDDKiA, ale niestety nie ma jeszcze odpowiedzi w tej sprawie. Głos zabrał Pan 

Przewodniczący, który odniósł się do wypowiedzi Pana Wójta odnośnie środków na zakup 

samochodu pożarniczego, jeżeli środki w budżecie są zaplanowane, to nie można ich 

przesunąć na drugi rok, trzeba je wykorzystać, bo będzie to niezgodne z ustawą o finansach 



7 

 

publicznych. Wypowiedź Pana Przewodniczącego poparła Pani Skarbnik, dodając, że te środki 

z pewnością zostaną przeznaczone na dopłaty do szkół. Pani Mirosława Pachocka 

poinformowała, że można jeszcze się zapisać na kurs komputerowy, poprosiła o przekazanie 

informacji mieszkańcom.  

Ad. 10. Zamknięcie obrad. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Pan Przewodniczący 

zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka. 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                       Kazimierz Mastalerz 


