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Protokół  nr XXX/17 
z sesji Rady Gminy Sieciechów 

w dniu 30 maja 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  sesji XXVIII, i sesji XXIX – nadzwyczajnej. 

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. 

7. Funkcjonowanie stacji poboru wody użytkowej oraz stacji ścieków komunalnych. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Zbycia nieruchomości. 

2) Wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny. 

3) Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej. 

4) Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sieciechów na lata 2016-2023. 

5) 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. 

6) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023. 

7) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Do porządku obrad z głosił uwagę przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Pan Witold Suwała, który wniósł wykreślenie z porządku obrad uchwały 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji. Pan Przewodniczący Kazimierz 

Mastalerz zarządził przyjęcie wniosku. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za 

przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, 

wniosek został przyjęty jednogłośnie.  Przewodniczący zarządził przyjęcie porządku obrad ze 
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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 w okresie między sesjami. Głos zabrał Pan Wójt, który w 

punktach przedłożył swoje sprawozdanie za okres od 27.04.2017 do 30.05.2017:  

− Przeprowadzenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

− Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu świetlicy w m. Kępice i ogłoszenie 

przetargu, 

− Otwarcie PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), 

− Zebranie w Zajezierzu w sprawie obchodów 100 letniej rocznicy powstania OSP, 

− Ustalenie warunków do podpisania umowy na organizację festynu w dn. 23.07.br. 

− Przetarg i podpisanie umowy na wykonanie parkingu w Zajezierzu, 

− Uzgodnienie warunków na nieodpłatnego badania na osteoporozę, 

− Udział w konferencji w Kozienicach – finanse samorządowe, podczas której 

jednoznacznie sugerowano, że gmina za podwyższenie standardu życia powinna nakładać 

podatki, 

− Udział w obchodach Dniu Strażaka w Kozienicach. 

− Udział w Dniu Rodziny – festynie w Sieciechowie, której organizatorem był dyrektor 

ZPO w Sieciechowie, na który szkoła pozyskała grant. 

− Informacja o nie otrzymaniu dofinansowania na kolektory słoneczne i fotowoltanikę. 

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

odniósł się do wypowiedzi Pana Wójta odnośnie podatku w związku z podwyższeniem 

standardu działki uzbrojonej w media. Taka opłata to nic innego jak opłata „adjacencka”, 

którą rada rozpatrywała już w poprzedniej kadencji. Głos zabrała Pani Agnieszka Ciesielska, 

która stwierdziła, że skoro mieszkańcy mieliby płacić większy podatek, to czy za dziury w 

asfalcie otrzymają odszkodowanie. W odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że 

zgodnie z prawem tak, nawet w roku ubiegłym była sytuacja, gdzie gmina płaciła 

odszkodowanie. Do wypowiedzi odniósł się Pan Marek Chołuj, który stwierdził, że 

utwardzona ulica w chwili obecnej jest komfortem. Pan radny zwrócił również uwagę, że Pan 

Wójt w swoim sprawozdaniu nie poinformował o budowie parkingu w Zajezierzu i zapytał, 
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czy budowany parking spełnia wymogi techniczne, bo jego zdaniem nie jest on  budowany w 

sposób prawidłowy - grubość podsypki jest zbyt mała. Do wypowiedzi odniósł się Pan Marek 

Drążyk, który poinformował, że nie jest ważna grubość podsypki, ale technologia jaką jest 

wykonywana nawierzchnia. 

Ad. 6. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  

Pan Przewodniczący Poinformował, że obecnie gmina jest na etapie zmiany firmy 

odbierającej odpady w związku z rezygnacja poprzedniej. Podczas obrad jest obecny 

pracownik gminy Pan Łukasz Kisiel jeżeli jest potrzeba wyjaśni szczegóły dotyczące 

zerwania umowy, czy kar umownych. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który poruszył temat 

punktu selektywnej zbiórki odpadów i zapytał Pana Wójta, czy była by możliwość transportu 

odpadów prze samochód gminny osobom, które nie mają własnego transportu. W odpowiedzi 

Pan Przewodniczący poinformował, że mieszkańcy powinni dowieźć odpady na własny koszt, 

a jeżeli miałaby wykonywać usługi gmina, to mieszkańcy powinni za to zapłacić. Pan 

Przewodniczący ponownie wrócił do sprawy zmiany firmy odbierającej odpady. Firma z 

końcem kwietnia złożyła rezygnację z obsługi gminy w zakresie wywozu odpadów. 

Tymczasowo na okres przejściowy odpady wywoziła firma Ma-Ga z Radomia. Po ponownym 

ogłoszeniu przetargu wyłoniona została również firma Ma-Ga, z tym że koszt miesięczny 

wywozu odpadów to kwota 22 000 zł, czyli o 6 000 zł więcej niż gmina płaciła firmie 

poprzedniej. Umowa również jest zawarta w formie ryczałtu, czyli będzie stała bez względu 

na liczbę odpadów. Należy się zastanowić, czy opłaty mieszkańców pokryją koszty, jeżeli 

planowany dochód wyniesie 250 000 zł, to kwota powinna się zbilansować, natomiast jeżeli 

nie to ostatecznie trzeba będzie pomyśleć o podwyżce, jednak teraz należy bardziej przyłożyć 

się do ściągalności należności. 

Ad. 7. Funkcjonowanie stacji poboru wody użytkowej oraz stacji ścieków komunalnych. 

Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który  stwierdził, że zgodnie z 

informacją Pana Łukasza Kiśla obecnie gmina do ścieków dokłada 252 000 zł rocznie. Na 

podstawie ustawy o finansach publicznych ta kwota powinna się zbilansować z wpłatami, 

żeby tak było, to opłata za ścieki musiała by wzrosnąć o  około 100 %. Jednak podczas 

kontroli RIO nie miało zastrzeżeń, że gmina dokłada do ścieków. Obecnie powinno nam 

zależeć aby zwiększyć ilość odbiorców, czyli budować kanalizację. Jeżeli chodzi o 

gospodarkę wodną w sprawozdaniu widnieje nadwyżka w kwocie 116 000 zł. Pan 

Przewodniczący zauważył, że gmina nie powinna zarabiać na wodzie, chyba że są planowane 

inwestycje, bo w sprawozdaniu nie ma informacji o planowanych kosztach wymiany 

liczników, o których była mowa we wcześniejszym czasie. Głos zabrał Pan Witold Suwała, 
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który zapytał jak kształtują się kwoty zaległości za wodę i śmieci. W odpowiedzi Pan 

Przewodniczący poinformował, że zaległości ciężko wyeliminować, ale niepokojący jest fakt, 

że są gospodarstwa domowe, które nie złożyły deklaracji, lub podają zaniżoną ilość członków 

w rodzinie. Na zakończenie dyskusji Pan Przewodniczący poinformował, że gmina planuje 

wyrywkowe kontrole śmieci, które będą polegać na tym, czy mieszkańcy prawidłowo 

segregują odpady. Działanie takie jest po to aby zmniejszyć koszty związane z odbiorem 

odpadów niesegregowanych. Kontrola będzie polegać na fotografowaniu źle 

posegregowanych śmieci i naklejaniu czerwonych kartek, które nie będą odebrane. W 

związku z porządkiem na terenie gminy głos zabrał Pan Daniel Drachal, który zgłosił wniosek 

o upomnienie właściciela posesji w Kępicach aby uporządkował teren posesji. Głos zabrała 

Pani Agnieszka Ciesielska, która zgłosiła ponownie sprawę niezabezpieczonego budynku po 

szkole w Woli Klasztornej. Pani radna ponawia apel o zabezpieczenie budynku przed 

niepowołanymi osobami. Głos zabrał Pan Mirosław szewc, który poprosił o interwencję w 

sprawie zarastających kanałów melioracyjnych. Głos zabrał pan Mirosław Pułka, który 

zwrócił się do Pana Łukasza Kiśla z zapytaniem jaka jest różnica pomiędzy stanem 

faktycznym mieszkańców, a ilością zadeklarowaną. W odpowiedzi Pan Łukasz Kisiel 

poinformował, że na koniec roku 2016 w gminie było 4 000 osób zameldowanych, natomiast 

zadeklarowanych zgodnie z deklaracją 3200 osób, więc różnica wynosi aż 800 osób w całej 

gminie. Kazimierz Mastalerz stwierdził, że jest ot bardzo duża liczba, która powinna być 

koniecznie zweryfikowana. Następnie Pan Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. Po 

przerwie obrady wznowiono. 

Ad. 8. Podjęcie uchwał. 

1) Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXX/155/17 w sprawie  zbycia 

nieruchomości. Uwag do uchwały 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 

XXX/155/17 została przyjęta jednogłośnie 

2) Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXX/156/17 w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny. Pan Przewodniczący w 

skrócie omówił treść uchwały. Głos zabrała Pani Agnieszka Ciesielska, która zapytała, 

dlaczego doszło do takiej sytuacji, że została wykonana inwestycja, a nie uregulowano 

stanu prawnego właściciela gruntów. Właściciele sami zgłosili się, aby uregulować stan 

prawny oferując przekazanie działki bezpłatnie. Więcej uwag nie wniesiono, więc Pan 

Przewodniczący zarządził przyjęcie uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za 
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przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Uchwała nr XXX/156/17 została przyjęta jednogłośnie 

3) Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXX/157/17 w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej. Uchwała była omawiana 

podczas komisji. Uwag do uchwały 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 

XXX/156/17 została przyjęta jednogłośnie 

4) Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXX/158/17 w sprawie 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. Uchwała 

również była omawiana szczegółowo podczas posiedzeń komisji. Pan Przewodniczący 

poinformował, że zmiany są spowodowane zwiększeniem ilości dzieci na kolonie, 

których koszty  częściowo mają sfinansować rodzice dzieci ze szkół z terenu Gminy 

Sieciechów. 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 XXX/156/17 została przyjęta jednogłośnie 

5) Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXX/159/17 w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023. Pani Skarbnik poinformowała, że 

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 były spowodowane 

wymogiem dokładnego określenia nazwy inwestycji, dlatego należy wprowadzić zmiany, 

oprócz tego została wprowadzona kwota 1 200 000 zł na budowę kanalizacji. Pan Paweł 

Witosław zapytał jaka jest zaplanowana kwota na budowę chodnika. W odpowiedzi Pani 

Skarbnik poinformowała, że 50 000 przeznacza powiat, natomiast po otrzymaniu 

darowizny od wspólnoty w Sieciechowie gmina dołoży jedynie 30 000 zł, tak, że w sumie 

inwestycja będzie opiewać na kwotę 100 000 zł. Całą inwestycja jest zadaniem powiatu. 

Więcej uwag nie zgłoszono, 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 XXX/159/17 została przyjęta 

jednogłośnie. 

6) Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXX/160/17 w sprawie zmian w 

Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w zapisie uchwały 

wprowadzono w paragrafie 2 treść zapisu, iż powstały deficyt planuje się sfinansować 
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wolnymi środkami, są to oszczędności gminy w kwocie 1 200 000 zł. Po wysłuchaniu 

wyjaśnień Pani Skarbnik 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 XXX/159/17 została przyjęta 

jednogłośnie. 

Ad. 9. Sprawy różne. Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który 

poinformował, że przed wakacjami czeka radę jeszcze sesja absolutoryjna, którą planuje się 

pod koniec czerwca. W czasie wakacyjnym jest planowany remont Sali konferencyjnej, zakup 

nowych stołów i krzeseł, czyli ogólnie poprawienie estetyki Sali. Pan Przewodniczący 

poinformował również o terminie wycieczki integracyjnej i omówił w skrócie jej program. 

Pan Przewodniczący poinformował radę, że podczas narady sołeckiej odbędzie się 

prezentacja stypendystki z naszej gminy, która przygotowała prezentację pod nazwą Flora i 

Fauna w Gminie Sieciechów. Głos zabrał Pan Wójt Marian Zbigniew Czerski, który na 

wstępie poinformował o piśmie jakie wpłynęło od GDDKiA informujące, że chodnik w 

miejscowości Zajezierze był co prawda współfinansowany przez GDDKiA, ale właścicielem 

jest Gmina Sieciechów. Jednak jest możliwość przekazania chodnika na rzecz GDDKiA jeżeli 

gmina wystąpi z wnioskiem. Podobna sytuacja jest z chodnikiem w Mozolicach Dużych. Pan 

Wójt odpowiedział na zapytanie Pani Agnieszki Ciesielskiej, dlaczego jest uchwała w tej 

sprawie. Mieszkańcy Mozolic Dużych chcieli przekazać gospodarstwo, ale działki zajęte pod 

chodnikiem te były ich własnością, więc aby uregulować tę sprawę należy  notarialnie je 

przyjąć na własność gminy. Jeżeli chodzi o przejęcie drogi w miejscowości Zajezierze, to 

wszyscy mieszkańcy muszą podpisać oświadczenie o przekazaniu gruntu pod drogę. Pan 

Wójt zaapelował do radnych aby włączyć się w tę akcją, aby wszyscy właściciela podpisali 

oświadczenie. Pan Witold Suwał sprostował informację na temat wniosku, w którym zgłosił 

prośbę o wystosowanie pisma do GDDKiA o likwidację zastoin wody na asfalcie a nie 

chodniku, więc ta kwestia jak najbardziej należy do GDDKiA. Głos zabrał Pan Wójt, który 

poinformował, że taka sama sytuacja z ustaleniem własności chodnika jest w Mozolicach 

Dużych i również radny z tej miejscowości powinien się włączyć w tę akcję, aby pomóc 

gminie w przejęciu działek pod chodnikiem.  

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

zarządził zamknięcie XXX sesji. Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Mastalerz 


