Protokół nr XXV
z sesji Rady Gminy Sieciechów
w dniu 27 stycznia 2017 r.
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz
Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00. W sesji udział wzięło 15 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. Podsumowanie pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za rok 2016.
7. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady na 2017 r.
1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Sieciechów na
2017 r.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rady Gminy na
2017 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok”.
2) Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w
publicznym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Sieciechów w Zespole
Placówek Oświatowych w Sieciechowie.
3) Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
4) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023
5) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017.
6) Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
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Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Pan Wójt Marian Zbigniew Czerski zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, a wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zbycia przez Gminę Sieciechów
autobusu szkolnego AUTOSAN. Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie wniosku przez radę.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący zarządził przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. 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 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 Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
Głos zabrał Pan Wójt Marian Zbigniew Czerski, który przedstawił swoje sprawozdanie za
okres od 29.12.2016 r do 27.01.2017 r.:
− Rozliczenie inwestycji drogowych w miejscowości Nagórnik, Słowiki Nowe i Leśna
Rzeka.
− Uzgodnienia podjętego przez gminę opracowania Planu Rewitalizacji.
− Udział w zebraniu Zarządu Gminnego OSP – ustalenie terminów zebrań walnych OSP.
− Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie przygotowania wstępnego planu arkusza
organizacyjnego.
− Spotkanie z Wicewojewodą zorganizowane w Garbatce-Letnisko na temat dzielenia
funduszy europejskich, kanalizacji oraz kolektorów słonecznych i fotowoltaniki.
− Spotkanie w PGE Kozienice z wprawie zawarcia umowy dzierżawy na opłaty z tytułu
lamp ulicznych.
− Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze środków związanych z
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w miejscowości Głusiec.
Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który zapytał o reformę oświatową, a konkretnie o
wygaszanie gimnazjum. W odpowiedzi Wójt poinformował, że ma propozycję, aby klasy 7-8
przenieść do Sieciechowa i nadal ich dowozić, ale

2

należy przeprowadzić rozmowy z

rodzicami i oczywiście dokonać odpowiednich przeliczeń, jednocześnie skierował prośbę do
radnych ze Słowik, aby włączyli się konsultacje na temat szkoły w Słowikach.
Następnie głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który zapytał o stan autobusu, oraz odniósł się do
ustawy oświatowej, która nie zezwala na zamykanie małych szkół. W odpowiedzi Pan Wójt
poinformował, że stan autobusu jest zadowalający i być może znajdzie się nabywca.
Następnie głos zabrała Pani Grażyna Jasik, która zapytała ile dzieci jest w szkole w
Sieciechowie, w odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że tak jak i w Słowikach nie jest dużo,
w klasie pierwszej będzie dziewięcioro, klasy również nie są liczne około 12, 15, 14 dzieci.
Jednak w szkole w Słowikach są małe pomieszczenia klasowe natomiast w Sieciechowie
większe i to jedyny argument aby dowozić dzieci do Sieciechowa. Głos zabrał Pan Mirosław
Pułka, który zapytał z czyjej inicjatywy ma być zwołane spotkanie w sprawie szkoły, radnych
, dyrektora szkoły, czy Wójta. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że inicjatywa jest jego
w uzgodnieniu z Panią dyrektor.
Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. W tym punkcie głos zabrali:
− Pan Mirosław Szewc, który zgłosił wniosek o ustalenie, kto jest prawnym właścicielem
chodnika oraz skierowanie pisma o zlikwidowanie zastoin wody na chodniku przy DK nr
48 w miejscowości Mozolice Duże obok posesji nr 17,18. oraz obok przystanku. Oraz
zwrócił się z zapytaniem, czy wytyczono już drogę w miejscowości Mozolice Małe.
−

Pani Agnieszka Ciesielska, która wnioskuje o skierowanie pisma do zarządców dróg
1731W i drogi wojewódzkiej 691, przy skrzyżowaniu których znajdował się chodnik z
prośbą o jego renowację.

− Pan Marek Chołuj, który prosi o skierowanie pisma do zarządcy DK 48 o postawienie
znaku drogowego – drogowskazu przy zjeździe z DK 48 na drogę powiatową 1737 W o
treści : „Wólka Wojcieszkowska – 3 km”, ponieważ samochody ciężarowe mają
ograniczenie przy przejeździe przez tunel. Pan Chołuj poinformował, że nie otrzymał
odpowiedzi na wniosek odnośnie umieszczenia lustra przy wyjeździe z pod tunelu DW
823 w miejscowości Zajezierze.
− Radny Witold Suwała, który wnioskuje o ustalenie właściciela chodnika przy DK 48 w
miejscowości Zajezierze oraz naprawę ubytków i zaniżeń w tym chodniku.
Pan Wójt udzielił odpowiedzi:
− Na zapytanie Pana Mirosława Szewca o wytyczenie drogi w Mozolicach Małych i
poinformował, że dopiero rozpoczął się rok budżetowy i jeszcze nie zlecił wykonania
pomiarów. Takie pomiary są zaplanowane i będą realizowane, natomiast jeżeli chodzi o
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ustalenie właściciela chodnika w Mozolicach Dużych, to trwają ustalenia czyj jest ten
chodnik. Pan Wójt zwrócił się do radnego Mirosława Szewca o przedstawienie
dokumentacji, którą być może ma w posiadaniu, co ułatwiło by ustalenie faktów.
− Na zapytanie Pana radnego Marka Chołuja o nieudzieleniu odpowiedzi odnośnie
umieszczenia lustra i poinformował, że nie rozpatrywał tej sprawy, bo uważa ją za
bezzasadną, natomiast jeżeli faktycznie jest w tym miejscu słaba widoczność, to jeszcze
raz rozpatrzy tę sprawę.
Ad. 6. Podsumowanie pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za rok 2016.
W tym punkcie głos zabrali:
− Przewodniczący Komisji Ogólnospołecznej Paweł Witosław, który przedstawił
sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 r. (sprawozdanie w załączeniu) podziękował
członkom komisji za czynny udział w pracach komisji.
− Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy Pan Marek Chołuj, który
przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za 2016 r.
− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Witold Suwała, który również podsumował
pracę komisji za 2016 r. oraz przedstawił wnioski pokontrolne, związane
przeprowadzonymi pracami kontrolnymi komisji rewizyjnej.
− Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mastalerz odniósł się do przedstawionych
sprawozdań i poinformował, że we wszystkich komisjach przewija się wątek braku
odpowiedzi na zgłoszone wnioski. Poprosił Wójta o dołożenie wszelkich starań, aby
odpowiedzi na wnioski dotyczące ich sposobu załatwienia były przedkładane na
następnej sesji, tak aby radni mieli wiedzę, na jakim etapie realizacji jest ich wniosek.
Należy również zwrócić większą uwagę co do merytorycznego przygotowania
uchwał, tak aby były dobrze skonstruowane i bezbłędne. Głos zabrał Pan Mirosław
Szewc, który wrócił uwagę na brak zachowania terminowości przedkładania
materiałów na sesję, nadmienił również, że podczas ostatniego posiedzenia komisji nie
było pracownika, który mógłby udzielić wyjaśnień na pytania odnośnie uchwały. Głos
zabrał Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Mastalerz, który w skrócie podsumował
pracę rady, która jest raczej zgodną. Niejednokrotnie uchwały przyjmowane były
niemal 100% głosów za, chociaż każdy z radnych ma swoje zdanie i było to
wielokrotnie widoczne podczas dyskusji. Zaapelował również do radnych o większą
aktywność podczas sesji. W podsumowaniu podziękował radnym za dotychczasową
współpracę
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Ad. 7. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady na 2017 r.
1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Sieciechów na
2017 r. Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/129/17 w sprawie przyjęcia Panu
Pracy Rady Gminy na 2017 r. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc przewodniczący
zarządził przyjęcie uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała nr XXV/129/17 została przyjęta jednogłośnie.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rady Gminy na
2017r. Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/130/17 w sprawie przyjęcia Panu
Pracy Komisji Rady Gminy

na 2017 r. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc

przewodniczący zarządził przyjęcie uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych,
za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
nie było. Uchwała nr XXV/130/17 została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8. Podjęcie uchwał.
1) Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok”. Radni
omawiali projekt uchwały na komisjach. Uwag do uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XXV/131/17 w sprawie przyjęcia
Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na 2017 rok, i zarządził przyjęcie uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXV/131/17 została przyjęta
jednogłośnie.
2) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia w publicznym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Sieciechów w
Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie. Projekt uchwały wyjaśniła Pani
Sekretarz Teresa Sujkowska, która poinformowała, że w związku z wprowadzeniem
subwencji oświatowej dla sześciolatków rodzice są zwolnieni z opłat za dodatkowe
godziny w przedszkolu ośmiogodzinnym. Dlatego należy dokonać zmiany w podjętej
wcześniej uchwale. Uwag do uchwały nie zgłoszono. Przewodniczący odczytał projekt
uchwały nr XXV/132/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę
Sieciechów w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie i zarządził przyjęcie
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uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXV/132/17
została przyjęta jednogłośnie. Następnie Pan Przewodniczący ogłosił krótką przerwę w
obradach. Po przerwie wznowiono obrady.
3) Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20172023. Uwag do uchwały radni nie zgłosili, więc przewodniczący odczytał uchwałę nr
XXV/133/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023
i zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr
XXV/133/17 została przyjęta jednogłośnie.
4) Uchwała w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017. Pan
Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/134/17 w sprawie amina w Budżecie
Gminy Sieciechów na 2017 rok. Proponowane zmiany w uchwale były omawiane
podczas komisji, do których radnie nie zgłosili uwag, wobec tego Pan Przewodniczący
zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXV/134/17 została przyjęta jednogłośnie.
5) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy. Przewodniczący poinformował, że dotychczas rada nie miała
doświadczenia w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla Wójta, ponieważ ustalając
wynagrodzenie

przyjmowała

wynagrodzenie

już

obowiązujące.

Komisja

Ogólnospołeczna zaproponowała podwyżkę wynagrodzenia dodatku specjalnego o 300
zł. poprzez podniesienie udziału procentowego z 20% na 25 %. Komisja Budżetu i
Gospodarki Gminy, oraz Komisja Rewizyjna proponuje również podniesienie dodatku
specjalnego, ale o 10% czyli z 20% na 30 %, co daje podwyżkę o 600 zł. Pan
Przewodniczący poinformował, że przeanalizował jeszcze raz te kwestię oraz zapoznał
się z poborami Wójtów gmin ościennych i doszedł do wniosku, że najlepszym
rozwiązaniem byłoby podniesienie pensji zasadniczej. Dlatego zgłosił wniosek o
podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o 500 zł., czyli z 4500 zł na 5 000 zł. Głos w
tej sprawie zabrał Pan Mirosław Pułka, który zwrócił uwagę, że rada omawiała sposób
podwyżki w dodatku specjalnym, a nowa propozycja wymaga jeszcze zastanowienia
się. Pan Przewodniczący stwierdził, że powinien poddać pod głosowanie wniosek
większościowy, czyli w dodatku specjalnym, chyba, że rad jest za przyjęciem nowej
propozycji, która praktycznie nie zmienia kwoty podwyżki, ale jedynie jej
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umiejscowienie, czyli nie w dodatku ale w wynagrodzeniu zasadniczym. Głos
ponownie zabrał Pan Mirosław Pułka, który stwierdził, że skoro taki sposób podwyżki
będzie lepszy to należy przyjąć ten wniosek i polecił odczytanie uchwały z propozycją
podwyżki w pensji zasadniczej o 500 zł. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały
nr XXV/135/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy i zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 15 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych
wstrzymało się od głosu. Uchwała nr XXV/135/17 została przyjęta.
6) Uchwała w sprawie zbycia przez Gminę Sieciechów autobusu szkolnego
AUTOSAN. Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXV/136/17 w sprawie
zbycia przez Gminę Sieciechów autobusu szkolnego AUTOSAN. Głos zabrał Pan
radny Jarosław Balcerek, który poprosił o wyjaśnienia. Głos zabrał Pan
Przewodniczący informując, że w sprawozdaniu w okresie między sesjami Wójt
szczegółowo informował o powodzie sprzedaży autobusu. Dodatkowo Pan
Przewodniczący poinformował, że PKS nie jest zainteresowany dalsza eksploatacją
autobusu, a także nie jest zainteresowany jego kupnem. Można by było autobus
wynająć prywatnemu przedsiębiorcy, ale zdaniem Wójta to również nie jest dobre
rozwiązanie, bo prywatny przedsiębiorca może oddać autobus w gorszym stanie i
wtedy zamiast zarobić stracimy, więc najlepszym rozwiązaniem jest ogłosić przetarg i
go sprzedać. Z zapytaniem do Wójta zwrócił się Pan Mirosław Pułka ile będzie
kosztować wycena przez rzeczoznawcę, w odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że jest
to kwota 250 zł., a więc niedrogo. Więcej pytań nie było, więc Pan Przewodniczący
przystąpił do przyjęcia uchwały. W głosowaniu udział

wzięło 15 radnych, za

przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie
było. Uchwała nr XXV/136/17 została podjęta jednogłośnie.
Ad. 9. Sprawy różne.
Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz i poinformował o organizacji spotkania
karnawałowego z sołtysami w terminie 24 lutego 2017 r. Poprosił o rozważenie tej propozycji
i zgłaszanie chętnych. Poinformował również o terminie następnej sesji około 15 lutego. Głos
zabrała Pani Grażyna Jasik, która poinformowała, że odbyło się spotkanie Wójta z Prezesem
Stowarzyszenia Słowiki i Panią Dyrektor szkoły w Słowikach. Poprosiła Pana Wójta o
zapoznanie rady z propozycją stowarzyszenia, oraz jakie w tej sprawie Wójt podjął decyzje.
Głos zabrał Pan Wójt, który na wstępie podziękował radzie za podwyżkę. Odnośnie spotkania
Pan Wójt poinformował, że odbyło się spotkanie z zarządem stowarzyszenia, które chce
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przekazać środki na budowę Sali gimnastycznej, jednak proponowana kwota 600 tys. zł jest
zbyt mała, aby zaczynać inwestycję, bo nie ma pewności, czy gmina otrzyma dofinansowanie,
a gminę nie stać na dofinansowanie z własnych środków. Pan Wójt zadecydował, żeby
stowarzyszenie samo podjęło się budowy, a Wójt zobowiązuje się pomagać z głosem
doradczym, ale budowy się nie podejmie. Głos zabrał Pan sołtys Jan Kowalski i stwierdził, że
wójt został wybrany po to aby pomagać, a nie rezygnować, to nie jest w porządku, bo szkoła
w Sieciechowie i Zajezierzu ma salę gimnastyczną i tam była wola pomocy. Głos zabrał Pan
Stanisław Potyra i stwierdził, że samo stowarzyszenie nie ma szans na uzyskanie
dofinansowania bez pomocy gminy. Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz,
który stwierdził, że należy sobie zadać pytanie, czy gminę stać na podjęcie takiej inwestycji i
czy w perspektywie czasu będzie odpowiednia ilość dzieci w szkole. Ponownie głos zabrał
Pan Jan Kowalski, który poinformował, że odmówiono dzieciom ze Słowik udostępnienia
Sali gimnastycznej w Sieciechowie. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że jest to
nieprawda, bo był okres, że dzieci ze Słowik trenowały na Sali gimnastycznej w
Sieciechowie, a odmowa Wójta dotyczyła zupełnie innej sprawy, a mianowicie rodzice
zwrócili się z pismem o dofinansowanie zajęć sportowych – chodziło o opłatę trenera, który
prowadził zajęcia w szkole w Brzeźnicy. Na takie zajęcia na terenie innej gminy Wójt nie
może wyrazić zgody. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który potwierdził wypowiedź Pana
Wójta, a ponadto dodał, że Wójt oferował szkole w Słowikach, aby na zajęcia W-F dzieci
mogły przyjeżdżać do Sieciechowa. Poprosił o zaniechanie rozsiewania nieprawdziwych
informacji.
Ad. 10. Zamknięcie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący zakończył obrady XXV sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Mirosława Pachocka
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mastalerz
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