Protokół nr XXVII
z sesji Rady Gminy Sieciechów
w dniu 23 marca 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, komendanta komisariatu policji w Gniewoszowie Jarosława
Szczypiora, komendanta gminnego OSP Grzegorza Miturskiego oraz Panią dyrektor ZSP w
Starych Słowikach Bożenę Wójcicką i prezesa stowarzyszenia Słowik Pana Władysława
Krawczyka. 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. Bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie gminy
1) Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Gniewoszowie
2) Wystąpienie Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Sieciechowie
7.

Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok
2016.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Budowy sali gimnastycznej w Starych Słowikach.
2) Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
3) Zmiany uchwały nr XXXIII/173/10 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego
2010 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sieciechowie.
4) Dokonania zmiany uchwały nr XXIV/126/16 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie Gminy Sieciechów na rok 2017 r.
5) Naniesienia zmiany do uchwały nr XIX/105/08 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia
24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sieciechów do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania – „Puszcza Kozienicka” z siedzibą w Kozienicach.
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6) Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
7) Określenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego przysługuje
dieta
8) Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023.
9) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017.
9. Sprawy różne.
10. Zamkniecie obrad.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Głos zabrał Pan Wójt Marian Zbigniew Czerski, który zgłosił wniosek o wycofanie z
porządku obrad w Punkcie 8 ustęp 1- podjęcie uchwały w sprawie budowy sali gimnastycznej
w Starych Słowikach i zastąpienie jej uchwałą dotyczącą rozpoczęcia przygotowań do
budowy Sali gimnastycznej w Starych Słowikach przez Stowarzyszenie „Słowik”, oraz
wycofanie z porządku obrad w ustępie 5 – podjęcie uchwały w sprawie naniesienia zmiany
do uchwały nr XIX/105/08 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 września 2008 r. w
sprawie przystąpienia Gminy Sieciechów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania –
„Puszcza Kozienicka” z siedzibą w Kozienicach. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który
zwrócił się z zapytaniem dlaczego uchwała dotycząca LGD została wycofana. W odpowiedzi
Pan Kazimierz Mastalerz poinformował, że propozycję zmiany uchwały zgłosił Pan Wójt, to
jest jego uchwała i ma prawo zmienić zdanie i się z niej wycofać, tak samo może złożyć
wniosek każdy radny Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie pierwszego wniosku Pana
wójta o wycofanie z porządku obrad w punkcie 8 ustępu 1 - podjęcie uchwały w sprawie.
budowy sali gimnastycznej w Starych Słowikach. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za
przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się
od głosu, wniosek Pana Wójta został przyjęty. Następnie Pan Przewodniczący zarządził
przyjęcie porządku drugiego wniosku Pana Wójta o wycofanie z porządku obrad, w punkcie 8
ustęp 5 – uchwały w sprawie naniesienia zmiany do uchwały nr XIX/105/08 Rady Gminy w
Sieciechowie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sieciechów do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Puszcza Kozienicka” z siedzibą w Kozienicach.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Wniosek wójta o wycofanie uchwały został
przyjęty jednogłośnie. Następnie Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie wniosku o
wprowadzenie do porządku obrad uchwały dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do budowy
sali gimnastycznej w Starych Słowikach przez Stowarzyszenie „Słowik” i zarządził przyjęcie
wniosku. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 12
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radnych, przeciw głosował 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek Wójta o
wprowadzenie do porządku obrad uchwały dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do budowy
sali gimnastycznej w Starych Słowikach przez Stowarzyszenie „Słowik” został przyjęty.
Następnie Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie porządku obrad ze zmianami. W
głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, porządek obrad po zmianach został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu, uwag nie zgłoszono, więc Pan
Przewodniczący zarządził przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 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 w punktach przedstawił sprawozdanie:
− Zakończenie inwestycji – ogrzewanie świetlicy w Zajezierzu.
− Udział w zebraniach walnych OSP Wola Klasztorna i Łoje.
− Udział w spotkaniu z dowództwem II Batalionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie w
sprawie budowy mola na Jeziorze Czaple w Sieciechowie.
− Udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem
zorganizowanym przez Wydział Ochrony Ruchu Drogowego w Radomiu i odebranie
wyróżnienia za działalność w podnoszeniu bezpieczeństwa na drogach.
− Nadzór nad budową dróg w Zajezierzu ul. Zielona i w Słowikach Nowych.
− Udział w zebraniu w Słowikach na temat wydatków ponoszonych przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Starych Słowikach.
− Udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kozienicach na temat dzierżawy lamp
oświetleniowych.
− Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie zbiórki i odbioru azbestu z terenu gminy.
− Przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Głusiec.
− Przygotowania do przetargu na budowę parkingu w miejscowości Zajezierze.
Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Głos zabrał Pan Paweł Witosław, który zwrócił się z zapytaniem do Wójta kiedy będzie
rozpoczęta inwestycja budowy chodnika w Sieciechowie przy ul. 11 Listopada. W
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odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że ta inwestycja jest uzależniona od Starostwa, bo
będzie to inwestycja wspólna, przewiduje się jej rozpoczęcie na czerwiec 2017 roku.
Ad. 6. Bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie gminy
1) Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Gniewoszowie
Głos zabrał podinspektor Jarosław Szczypiór, który przedstawił sprawozdanie z działalności
Komisariatu Policji w Gniewoszowie. Swoje wystąpienie poparł danymi statystycznymi
( sprawozdanie w załączeniu) Na zakończenie podziękował radzie za wsparcie bez którego
jednostka nie mogłaby funkcjonować tak dobrze.
2) Wystąpienie Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Sieciechowie.
Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który jest prezesem gminnego OSP.
Przedstawił nowego Komendanta Gminnego OSP pana

Grzegorza Miturskiego.

Poinformował, że były Komendant z racji wieku nie mógł pełnić tej funkcji. Na terenie
Gminy Sieciechów działa 5 jednostek OSP, w tym dwie jednostki są w systemie KSRG to
Sieciechów i Wola Klasztorna. Średnio w każdej jednostce jest około 25 strażaków, niestety
jest tendencja spadkowa. Przedstawił również stan wyposażenia poszczególnych jednostek w
samochody ratowniczo-gaśnicze, który nie jest zadowalający. Zaplanowano w budżecie na
ten rok 400 000 na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, jednak lepszym
wyjściem byłoby kupić samochód używany, który jest znacznie tańszy. Do zdarzeń
najczęściej wyjeżdżają jednostki OSP Sieciechów, Łoje, Wola Klasztorna i Zajezierze.
Głównie strażacy wyjeżdżają do wypadków drogowych i pożarów. Przy OSP są świetlice,
które w połączeniu z funduszem sołeckim są remontowane. Z pewnością przydało by się
wyposażyć jednostki w umundurowanie i wyposażenie, szczególnie mniejsze jednostki.
Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Miturski, który szczegółowo przedstawił sprawozdanie z
działalności OSP w Gminie Sieciechów. W skrócie omówił stan wyposażenia poszczególnych
jednostek OSP. Poinformował, że OSP Wola Klasztorna i OSP Sieciechów są w Krajowym
Systemie Ratowniczo Gaśniczym, oraz posiadają elektroniczny system wczesnego
reagowania. W 2016 roku na terenie gminy odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze,
w których udział wzięły 4 jednostki Sieciechów, Łoje, Głusiec i Zajezierze. W lutym odbyły
się wodne ćwiczenia strażackie, w których udział wzięły jednostki z Radomia, Kozienic i
Sieciechowa. Ćwiczenia polegały na ratowaniu poszkodowanych z przerębli. Następne
ćwiczenia odbyły się w czerwcu na terenie Garbatki Letnisko, w których udział wzięły dwie
jednostki Łoje i Sieciechów. Ćwiczenia polegały na gaszeniu kompleksu leśnego. Następnie
Pan Komendant przedstawił statystykę wyjazdów do akcji: OSP Sieciechów 48, Zajezierze
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11, Wola Klasztorna 8. OSP Głusiec i Łoje nie wyjeżdżały ani razu ponieważ ich jednostki
przystosowane są do ratownictwa powodziowego, a takiego zagrożenia nie było.
Ad. 7. Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za
rok 2016. Radni otrzymali obszerne sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na piśmie. Zagadnienie było omawiane na
posiedzeniach komisji. Uwag do przedłożonego sprawozdania nie wniesiono.
Ad. 8 Podjęcie uchwał.
1) Uchwała dotycząca rozpoczęcia przygotowań do budowy sali gimnastycznej w Starych
Słowikach przez Stowarzyszenie „Słowik”. Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr
XXVII/140/17 dotyczącą rozpoczęcia przygotowań do budowy sali gimnastycznej w
Starych Słowikach przez Stowarzyszenie „Słowik” i poprosił o dyskusję w tej sprawie.
Głos zabrał prezes Stowarzyszenia Słowik Pan Władysław Krawczyk, który
poinformował, że intencją spadkodawcy bezsprzecznie była budowa sali gimnastycznej
przy szkole w Słowikach. Rozważane były dwa warianty 1- prowadzenie inwestycji przez
stowarzyszenie, 2-współpraca z gminą. Wiadomo, że gmina jest jednostką, która posiada
doświadczenie i fachowców w zakresie prowadzenia inwestycji i bezsprzecznie budowa z
jej udziałem byłaby dla stowarzyszenia znacznie łatwiejsza. Stowarzyszenie proponowało
współpracę na zasadzie współpartnerstwa, ale po spotkaniach na komisjach i bardzo
burzliwych dyskusjach zarząd doszedł do wniosku, że rada boi się inwestycji i
współpracy, a samo słowo inwestycja, budowa sali gimnastycznej jest nie do przyjęcia w
postaci zadania wprowadzonego do budżetu gminy. Stowarzyszenie od początku myśląc
o inwestycji chciało rozplanować inwestycję etapami; 1- dokumentacja techniczna, 2pozyskanie pełnych środków, 3- budowa sali gimnastycznej. Dobrze się stanie jeżeli rada
formie uchwały intencyjnej wyrazi zgodę na inwestycję, jednocześnie stowarzyszenie
staje przed ogromnym wyzwaniem, oprócz tego bez wsparcia gminy będzie musiało
ponieść dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem fachowców i doradców. Na
zakończenie podziękował radzie za przyjęcie uchwały w takiej formie jaka została
przygotowana. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Wójcicka, która stwierdziła,
że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Uczestnicząc w rozmowach na komisjach chciała
przekonać radę do przychylności i poprowadzenia inwestycji przez gminę, proponowała
zawarcie umowy w której stowarzyszenie zabezpieczałoby finanse transzami, a gmina
poprowadziłaby organizację inwestycji, niestety tak się nie stało. Pani dyrektor wyraziła
żal z tego powodu, stwierdziła, że stowarzyszenie nie ma innego wyjścia, nie może
pozbawiać szkoły ogromnej szansy wybudowania sali gimnastycznej. Zwróciła uwagę, że
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Słowiki to część gminy Sieciechów. Szkoła jest tu traktowana jako miejsce spotkań, jako
centrum kultury. Stwierdziła, że po raz pierwszy spotkała się z tak dużą nieprzychylnością
niektórych radnych. Zaapelowała aby nie traktować szkoły jak sklepu, który można
otwierać i zamykać kiedy się chce, nie jest fabryką do zarabiania, szkoła to edukowanie
dzieci, które należy do obowiązku gminy. Podała przykłady, gdzie gminy utrzymują małe
szkoły, które traktują je jako priorytet i z takich gmin powinno się brać przykład. Na
zakończenie podziękowała za przychylność i zrozumienie. Następnie głos zabrał Pan
Marek Chołuj, który zapytał o zapis treści uchwały w paragrafie 2, czy Wójt będzie
prowadzić inwestycję, czy pomagać w prowadzeniu inwestycji. W odpowiedzi Pan
Przewodniczący poinformował, że chodzi o pomoc w prowadzeniu inwestycji w postaci
prawnika, fachowców z działu inwestycji, czy zredagowaniu pisma. Głos ponownie zabrał
Pan Marek Chołuj, który stwierdził, że gmina nie będzie inwestować w budowę sali
gimnastycznej, ale po wybudowaniu będzie musiała ją utrzymać. Głos zabrał Pan
Przewodniczący, który odniósł się do wypowiedzi Pani dyrektor i poinformował, że
błędnym jest jej stwierdzenie, że w Słowikach jest tylko szkoła, bo pierwsze inwestycje
drogowe były poczynione właśnie w Słowikach, być może o tym nie wiedziała. Dalej głos
zabrał Pan Wójt, który poczuł się urażony wypowiedzią Pani dyrektor, bo uważa, że
wykazał dużo dobrej woli ze swojej strony, a do szkoły dokłada się nie 50, a 250 tysięcy.
Nie mówienie prawdy od początku co do kwoty jaką ma stowarzyszenie nie było w
porządku wobec Wójta. Oprócz tego nie wprowadziła żadnych oszczędności w szkole nie
zwalniając żadnego nauczyciela, a wręcz odwrotnie wysyłając nauczyciela na urlop
zdrowotny szkoła poniosła dodatkowe koszty. Pan Przewodniczący pouczył Wójta, że
dyskusja powinna przebiegać nad projektem uchwały, a nie dotyczyć szkół. Głos zabrał
Pan Witold Suwała, który stwierdził, że podczas komisji nie było mowy o takim kształcie
uchwały. Poproszono Panią Sekretarz o przeredagowanie uchwały, aby zezwolić na
wstępną ocenę przez Wójta umowy, którą chce zawrzeć ze Stowarzyszeniem Słowik, tak
aby Rada miała wgląd, co proponuje Stowarzyszenie, a co Gmina. Przyjmując uchwałę w
tej wersji nie wiadomo co konkretnie rada przyjmuje, bo nie padły ze strony
Stowarzyszenia żadne propozycje. Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że taki
kształt uchwały zaproponował pan Mecenas, dla dobra sprawy aby wyrazić przychylność
ze strony rady. Według prawa w sytuacji kiedy stowarzyszenie będzie prowadzić
inwestycję nie potrzebna jest zgoda rady, bo wystarczy tylko zgoda Wójta na oddanie
terenu pod budowę. Uchwała nosi miano intencyjnej, aby wyrazić przychylność co do
budowy sali gimnastycznej. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który poinformował, że
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uchwała w wersji poprzedniej miała wadę prawną, bo Gmina nie może prowadzić
inwestycji nie mając zaplanowanych środków w budżecie i dlatego należało ją wycofać.
Uchwała nad którą toczy się dyskusja jest uchwałą intencyjną, która nie ma żadnych
skutków prawnych dla gminy. Jest to zgoda, pomoc, przychylność. Na zakończenie Pan
Przewodniczący zwrócił się do prezesa stowarzyszenia z podziękowaniem, bo
stowarzyszenie wzięło na siebie ogromną odpowiedzialność, duży ogrom pracy który
będzie musiało realizować społecznie bez żadnego wynagrodzenia i za to dla nich
ogromny szacunek, a rada powinna ich w tej inicjatywie wspierać. Następnie 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 XXVII/140/17 została przyjęta jednogłośnie. Pan prezes i Pani dyrektor
podziękowali za przyjęcie uchwały. Następnie Pan Przewodniczący ogłosił przerwę w
obradach. Po przerwie obrady wznowiono.
2) Uchwała nr XXVII/141/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2017-2019. Uchwała była omawiana podczas komisji. Uwag do uchwały
nie wniesiono. Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie, w
którym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXVII/141/17 została przyjęta
jednogłośnie.
3) Uchwała nr XXVII/142/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/173/10 Rady Gminy w
Sieciechowie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sieciechowie. Uchwała była omawiana podczas komisji. Zmiany w
statucie były wymuszone w związku ze zmianami w ustawie. Głos zabrał Pan Stanisław
Potyra, który zwrócił uwagę, że pod projektem uchwały podpisał się radca prawny, ale nie
ma informacji, kto te uchwałę sporządził. Dobrze byłoby, aby pod każdą uchwałą była
informacja, kto ją sporządził. Więcej uwag nie wniesiono. Pan Przewodniczący odczytał
treść uchwały i zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała
nr XXVII/142/17 została przyjęta jednogłośnie.
4) Uchwała nr XXVII/143/17 w sprawie dokonania zmiany uchwały nr XXIV/126/16 Rady
Gminy w Sieciechowie

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na rok 2017 r. Pan Przewodniczący odczytał
treść uchwały i poinformował, że budżet Komisji stanowią wpłaty z zezwoleń na sprzedaż
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alkoholu i jako jedyny przenoszony jest na rok następny, a więc nie przepada. Uchwała
była omawiana podczas komisji i uwag nie wniesiono, więc Pan Przewodniczący
zarządził przyjęcie uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała
nr XXVII/143/17 została przyjęta jednogłośnie.
5) Uchwała nr XXVII/144/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały i
przypomniał, że projekt uchwały był podejmowany na poprzedniej sesji, następnie został
skierowany do zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty, oraz Związki Zawodowe
Nauczycieli. Rada otrzymała pozytywną opinię zarówno od związków jak i Kuratorium,
jednak z uwagami. Uwagi zostały uwzględnione i naniesione, czego efektem jest uchwała,
którą rada otrzymała. Pan przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały,
w którym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXVII/144/17 została
przyjęta jednogłośnie.
6) Uchwała nr XXVII/145/17 w sprawie określenia zasad na jakich przewodniczącemu
organu wykonawczego przysługuje dieta. Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały i
poinformował, że Sołtysi do tej pory otrzymywali dietę w kwocie 80 zł. Pan Wójt złożył
wniosek o podniesieniu diety do kwoty 100 zł, tak aby sołtysom zrekompensować coraz
mniejszą prowizję z wpłat podatku i opłat za śmieci, bo mieszkańcy coraz częściej
dokonują opłat drogą elektroniczną. Uwag do treści uchwały nie zgłoszono. Pan
przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały, w którym udział wzięło
15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXVII/145/17 została przyjęta jednogłośnie.
7) Uchwała nr XXVII/146/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2023. Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały. Treść
uchwały wyjaśniła Pani Skarbnik Halina Wrona. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc
Pan Przewodniczący i zarządził jej przyjęcie . W głosowaniu udział wzięło 15 radnych,
za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie
było. Uchwała nr XXVII/146/17 została przyjęta jednogłośnie.
8) Uchwała nr XXVII/147/17 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017.
Pan Przewodniczący poinformował, że Pani Skarbnik wyjaśniała zmiany na komisjach.
Następnie głos zabrała Pani Skarbnik Halina Wrona i poinformowała, że w związku z
inwestycją budowy drogi ul. Zielonej w Zajezierzu do dokończenia drogi zabraknie około
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10 000 zł i tu należy zwiększyć środki. Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący, który
stwierdził, że wszelkie zmiany w inwestycjach są związane ze zmniejszeniem środków na
samochód pożarniczy, na który było zaplanowane 400 tysięcy. Następnie zwrócił się do
Wójta z uwagą, że nie może być takiej sytuacji, gdzie jeszcze nie zostały przesunięte
środki, a już inwestycja jest w trakcie realizacji, to jest praktyka, której rada nie może
zaakceptować. Poprosił, aby Wójt najpierw planował środki, rada to akceptuje, a dopiero
inwestował, a nie odwrotnie. Następnie

zarządził przyjęcie uchwały. W głosowaniu

udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXVII/147/17 została przyjęta
jednogłośnie.
Ad. 9. Sprawy różne.
Głos zabrał Pan Witold Suwała, który odniósł się do pisma jakie otrzymał od GDDKiA, że
właścicielem chodnika jest gmina i to do niej należy naprawa ubytków. Pan radny wnioskuje
o wysłanie pracowników, aby naprawić te ubytki, aby komuś nie stała się krzywda. Następnie
prosi o skierowanie pisma do GDDKiA o usunięcie kałuży w Zajezierzu, nie na chodniku,
lecz na ulicy. Trzecia sprawa to zapytanie do Wójta, czy prawdą jest, że w Zajezierzu
powstanie duży supermarket. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który zwrócił uwagę, że
wnioski powinny być zgłaszane w punkcie 5 interpelacje, zapytania i wnioski, a nie w
sprawach różnych i pouczył, żeby trzymać się porządku obrad. Głos zabrał Pan Wójt, który
udzielił odpowiedzi na temat supermarketu. Pan Wójt poinformował, że firma otrzymała
warunki zabudowy i stosowne pozwolenia. Ostatni wniosek jaki ostał skierowany dotyczył
pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Wójt na chwilę obecną nie może wydać takiej zgody, bo
jeszcze nie wiadomo jak będzie usytuowany sklep. Jest to polska firma, która będzie
zatrudniać około 20 osób. Głos zabrał Pan Marek Chołuj, który zwrócił się z problemem
parkingu przy szkole w Zajezierzu, gdzie jest błoto, teren jest zaniżony i nie utwardzony.
Może wystarczy wysypać grys. Następnie Pan Marek Chołuj zapytał o kolektory słoneczne.
W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że będzie robiony parking obok szkoły, a wjazd do
szkoły proponuje wysypać tłuczniem. Jeżeli chodzi o kolektory, to gmina nie ma żadnych
informacji. Pan Wójt odniósł się jeszcze do dyskusji w sprawie uchwały intencyjnej w
sprawie budowy sali gimnastycznej przeprosił radę za swoją wypowiedź, bo emocje wzięły
górę, ponieważ Pani dyrektor wygłosiła płomienną mowę, a dzieci jest w szkole coraz mniej.
Pan Wójt przedstawił propozycję rozdzielenia zespołów, na przedszkola i szkoły
podstawowe. Następnie Pan Wójt odniósł się do sprawozdań przedłożonych przez
Komendanta Gminnego OSP. Faktycznie jeden z samochodów nadaje się jedynie na złom i
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należy pomyśleć o zakupie samochodu używanego, były już nawet w tej sprawie prowadzone
rozmowy. Obecnie trwają przygotowania do wymiany dachu na świetlicy w Łojach. Pan Wójt
odniósł się do uwagi Pana Przewodniczącego co do przedwczesnego rozpoczęcia inwestycji,
zanim rada uchwali zmiany w budżecie. W kwestii wytłumaczenia Pan Wójt wyjaśnił, że
czasami są takie sytuacje, że firma po przetargu nie może czekać, tylko wykonuje swoją
pracę, bo ma ustalone terminy i w takich przypadkach jego zdaniem jest to uzasadnione.
Natomiast zanim środki nie zostaną uchwalone przez radę żadna umowa nie może zostać
podpisana, bo jest to niezgodne prawem. Do wypowiedzi Wójta odniósł się Pan Kazimierz
Mastalerz, który rozumie, że są różne sytuacje, ale prosi o nie nadużywanie takiej procedury.
Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynęło do Rady pismo Pani Sołtys Występu
Magdaleny Grzebalskiej, która zwraca się z prośbą o wyremontowanie drogi od pomnika
Okurzałego w kierunku terenu wojskowego. Wniosek podpisali mieszkańcy wsi, którzy
informują, że droga jest bardzo zniszczona, a równanie kamieniem nie przynosi efektu. Pan
Przewodniczący poinformował, że wniosek jest z 15 marca 2017 r. , natomiast wcześniejszy
wniosek mieszkańców z podpisami popierającymi jest z dnia 26 stycznia 2016 roku, jako
przewodniczący to pismo otrzymał w dniu 14 lutego 2017 r. Wniosek ten powinien trafić
przed uchwalaniem budżetu, a ewidentnie był co najmniej rok przetrzymany, bo data wpływu,
jest taka sama co data otrzymania, czyli 14 lutego 2017 r. Pan Przewodniczący przypomniał
radnym, że dla miejscowości Występ było zaplanowane w budżecie środki, ale na zakup
kruszywa, gdyby wtedy było podane remont drogi, czy łatanie dziur w asfalcie, to być może
była by to inwestycja bardziej realna niż zakup kruszywa za 40 tys. co było rzeczą absurdalną,
więc rozdysponowano je na inne inwestycje. Na przyszłość należy pomyśleć jak najtaniej
poprawić stan tej drogi, być może dobrym rozwiązaniem byłoby wysypać grysem i zalać
asfaltem. Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że sprowadził przedstawiciela firmy na
te drogę, ale niestety nie chciał się podjąć budowy, ponieważ przeszkodą są płyty, których
zalanie asfaltem nie zda egzaminu. Jedynym wyjściem może być propozycja Pana
Przewodniczącego. Głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który zasugerował, że można
skierować prośbę do wojska. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że pismo zostało
skierowane do dowódcy w Lublinie, niestety odpowiedź przyszła negatywna. Pan
Przewodniczący zaproponował radnym wyjazd integracyjny w Góry Świętokrzyskie.
Przewidywany koszt za osobę to kwota 230 zł. Poprosił o przemyślenie propozycji. Głos
zabrała Pani Agnieszka Ciesielska, która zaproponowała wyjazd do innej bogatej gminy
podała przykład Gminy Pomiechówek, gdzie widać, że ta gmina kwitnie, może można byłoby
pojechać, podpatrzeć ich sposób na sukces. W odpowiedzi Pan Przewodniczący przyznał
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rację, że można byłoby wyjechać do gminy, która na przykład realizowała projekt
przydomowych oczyszczalni ścieków. Głos zabrał Pan Wójt, który uważa, że gmina ma się
czym pochwalić i inwestuje, zwrócił uwagę, że w 2017 r. jest naprawdę dużo inwestycji.
Rację bytu mają duże gminy i bogate, natomiast mniejsze nie mają szans, oprócz tego
wchodzi w grę okres przedwyborczy, gdzie władzom zależy na dużych gminach, a nie takich
jak nasza. Mirosław Szewc zapytał, co ma zrobić jeżeli pisze pisma o zaplanowanie środków
na projekt kanalizacji w Mozolicach Dużych i cały czas jest odrzucany. Obecnie pozbawia się
mieszkańców kanalizacji, a porównując opłaty za kanalizację i za beczkowóz, to koszty są
znacznie wyższe i z pewnością mieszkańcy mający własne szamba płacą znacznie drożej.
Głos zabrał Pan Witold Suwała, który poparł wniosek Pan Szewca, i stwierdził że rada
zachowuje nieracjonalnie nie pozwalając inwestować innej gminie, skoro sami nie
pozyskujemy środków, bo nie spełniamy warunków, to powinniśmy dać szansę innym.
Ad. 10.Zamknięcie obrad.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący zakończył obrady o godzinie
12.00.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Mirosława Pachocka
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mastalerz
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