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Protokół z sesji Nr IX/2015 

Rady Gminy w Sieciechowie 

z dnia 3 września 2015 r. 

 
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy w Sieciechowie Pan Kazimierz 

Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10-tej. Przewodniczący otworzył IX sesję VII 

kadencji Rady Gminy w Sieciechowie, przywitał Pana Wójta Mariana Zbigniewa Czerskiego, 

wraz z pracownikami, Radnych i Sołtysów. Na podstawie listy obecności 14 radnych 

obecnych (lista obecności w załączeniu) stwierdził kworum do podejmowania uchwał i 

zaproponował następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie miedzy sesjami. 

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

7. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) Ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy i stwierdzenia wyboru ich 

przewodniczących 

2) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. 

3) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2015 r. 

8. Sprawy różne 

9. Zamknięcie obrad. 

Ad. 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Anna Baryłka wręczyła zaświadczenia o 

wyborze na radnego Pani Grażynie Jasik i Panu Danielowi Drachalowi. Następnie radni 

złożyli ślubowanie 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 

 W porządku obrad punkcie podjęcie uchwał Pan Przewodniczący zaproponował wykreślenie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ nie ma konieczności jej 

podejmowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych , przeciwnych i 

wstrzymujących nie było . Wniosek o wykreślenie porządku obrad uchwały w sprawie WPF 

na lata 2014-2020 został przyjęty jednogłośnie. Następnie Pan Przewodniczący zarządził 
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głosowanie porządku obrad po zmianie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za 

przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych , przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Porządek obrad został przyjęty  jednogłośnie. 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Protokół z ostatniej sesji został odczytany przez pracownika Obsługi Rady Mirosławę 

Pachocką. Uwag do protokołu nie wniesiono. W głosowaniu nad przyjęciem protokołu wzięło 

udział 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami. 

Pan Wójt przywitał Radnych i Sołtysów i przedstawił sprawozdanie z działalności: 

- spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy Sieciechów, którzy przekazali niewielkie 

kwoty na organizację Festynu w sumie 1200 zł, 

- Między gminne zawody jednostek OSP z gmin Sieciechów, Gniewoszów i Garbatka 

Letnisko, gdzie Sieciechów zajął I miejsce. 

- Podpisanie umowy z PKS Kozienice na dowóz dzieci do szkół na kwotę 101 242 zł. 

Korzystając z okazji Pan Wójt poinformował Pana Daniela  Drachala, że niestety nie można 

uwzględnić w dowozie do szkoły dzieci z Przewozu. 

- Spotkanie z Dyrektorem WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego)w Radomiu w 

sprawie wprowadzenia do szkół zajęć , które umożliwią pozyskanie przez dzieci karty 

rowerowej. 

- Obchody święta związanego z forsowaniem  Wisły przy pomniku Okurzałego, które odbyło 

się dnia 3 sierpnia 2015 r. 

- Podpisanie umowy z FOGR na dofinansowanie budowy drogi w Wólce Wojcieszkowskiej- 

kwota dofinansowania to 40 tys. zł. 

- Udział w konsultacjach do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, w którym  

chce się nanieść tereny zalewowe. Niestety nie jest to dobra wiadomość dla gminy, ponieważ 

zmniejszą się znacznie wartości działek.  

Pan radny Stanisław Potyra zapytał jakie tereny będą uznane jako zalewowe? W odpowiedzi 

Pan Wójt poinformował, że będzie to około 70 % terenów gminy. 

- Organizacja Dni Gminy Sieciechów będzie kosztować około 11 tys. zł, gdzie uwzględniony 

będzie wkład z LGD oraz od sponsorów. 

- Złożenie wniosku o likwidację azbestu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, z którego gmina pozyska środki na usuwanie azbestu w kwocie ok. 

17000 zł. 
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- Spotkanie powiatowe u Starosty poświęcone suszy. Następnego dnia po spotkaniu gmina 

otrzymała informację o objęciu naszego terenu klęską suszy. 

- Wręczenie plecaków wraz z wyprawką dla 45 uczniów z klas I i II przez PGE. 

- Zakończenie budowy ulicy Ogrodowej z funduszu sołeckiego – 108 m, pozostało do 

wykonania około 50 mb. 

- Zakończenie  i odebranie budowę drogi w Wólce Wojcieszkowskiej w ramach 

dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego , do zrobienia pozostało 300 m.  

- Wykonanie przejazdu przez kanał w ramach funduszu sołeckiego. 

- Podpisanie umowy na renowację studni na kwotę 65 800 zł – termin wykonania 15 

września. 

Następnie Pan Wójt zwrócił się do sołtysów, aby w swoich wnioskach z funduszu sołeckiego 

uwzględnić możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Poprosił również radnych o zgodę 

na dokończenie budowy drogi w Wólce Wojcieszkowskiej. Ponadto wpłynęło pismo od 

mieszkańców Nagórnika o przedłużenie drogi do ich  posesji. Zaproponował, aby mieszkańcy 

z funduszu sołeckiego przeznaczyli środki na projektowanie. Nadmienił również, że w 

Słowikach Nowych i Leśnej Rzece również są drogi do dokończenia, bo jest zakupiony 

materiał. 

Ad. 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

Pan Przewodniczący poinformował jeszcze raz, że koszt organizacji Dni Gminy Sieciechów 

wyniósł 11 000, w tym z LGD otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1000 zł i 1200 zł od 

sponsorów. Zaproponował, aby podczas uchwalania funduszu sołeckiego każde sołectwo 

przeznaczyło po 5% funduszu na organizację festynu w roku następnym. Poparł również 

wniosek Pana Wójta o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego w Nagórniku,  a 

możliwe jest również łączenie sołectw na projektowanie drogi, aby ubiegać się o środki 

zewnętrzne. Przewodniczący zwrócił się do Rady o zaopiniowanie wniosku Pana Wójta o 

następującej treści: „zaplanowanie środków w budżecie gminy na 2016 r. w kwocie około 

30 000 zł na dokończenie drogi w Wólce Wojcieszkowskiej”. Głos zabrał Pan Mirosław 

Szewc, pytając, czy gmina ma projekt na dokończenie drogi, w odpowiedzi Przewodniczący 

poinformował, że środki na ten cel pochodzą z FOGRU na drogi dojazdowe do pól, na które 

nie jest wymagany projekt. Z uwagi na brak uwag do wniosku,  Przewodniczący zarządził 

głosowanie, w którym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 10 

radnych, 2 było  przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek na zaplanowanie środków w 

budżecie na 2016 r. na około 30 000 zł jako wkład własny do wniosku na dokończenie drogi 

w Wólce Wojcieszkowskiej został przyjęty. 
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 Następnie Pan Przewodniczący odniósł się  do dokończenia drogi na ulicy Ogrodowej i 

stwierdził, że  należy dokończyć rozpoczętą inwestycję i dołożyć brakujące środki, ale 

rozpoczęte inwestycje są również w innych miejscowościach i to także Rada powinna wziąć 

pod uwagę. Z wnioskiem zwrócił się również Pan Mirosława Pułka, który zwrócił uwagę, że 

w Słowikach są zaczęte dwie drogi i również należałoby je dokończyć. W Słowikach Nowych 

to około 120 mb, gdzie należałoby przeznaczyć około 15 tys. zł. W odpowiedzi Pan 

Przewodniczący poinformował, że w nadzwyczajnych sytuacjach, gdzie do dokończenia jest 

niewielki odcinek, to należy go skończyć, ale takie inwestycje należy zaplanować w 

przyszłym roku z funduszu sołeckiego. Z podobnym wnioskiem zwrócił się Pan Mirosław 

Szewc, który poinformował, że jest do zrobienia droga w małych Mozolicach. Pani sołtys 

Małgorzata Galarek stwierdziła, że chciałaby utwardzić drogę bloczkami, ale należałoby ją 

najpierw geodezyjnie wytyczyć. Pan Przewodniczący poinformował, że można to zrobić w 

ramach funduszu sołeckiego, tak jak to robi  sołectwo Głusiec. Inwestycja powinna być 

mądrze zaplanowana, czyli najpierw wytyczenie, potem projekt i dopiero budowa drogi. 

Następnie głos zabrała Pani Sołtys wsi Głusiec Aldona Klimowicz-Mastalerz, która zwróciła 

się do Wójta z prośbą o spotkanie z sołtysami, ponieważ wrzesień to miesiąc uchwalenia 

funduszu sołeckiego i takie spotkanie robocze z wójtem byłoby bardzo potrzebne. Odniosła 

się również do planów wsi Mozolice Małe informując, że sołectwo Głusiec wydało z 

funduszu sołeckiego na geodetę 4 300 zł, aby sprawdzić stan faktyczny drogi, jak ona 

powinna przebiegać. Przy okazji zwróciła się do Pana Wójta ze skargą, ponieważ sołectwo w 

czerwcu wystosowało pismo w sprawie drogi i niestety do tej pory nie otrzymało odpowiedzi. 

Poinformowała, że Rada Gminy wyraziła zgodę, aby urząd gminy poprowadził sprawę 

prawnego uregulowania tej drogi. Pomimo wielokrotnych próśb do tej pory nie otrzymała 

odpowiedzi. Ponadto w czerwcu 2015 r. wystosowała pismo o zamontowanie trzech lamp na 

słupach, również bez odpowiedzi. W lipcu prosiła o pomoc urzędu przy rozwiezieniu tłucznia, 

również bez odpowiedzi. Ponownie Pani Sołtys zwróciła się do wójta z prośbą o zwołanie 

przez wójta narad sołeckich, na których sołtysi mogliby poruszyć swoje problemy. Ponadto 

przypomniała Panu wójtowi o jego obietnicach, że na każde pismo powinna być odpowiedź. 

Wypowiedź Pani Sołtys poparł Pan Przewodniczący, który stwierdził, że faktycznie jest 

niedopuszczalnym, aby  takie sytuacje miał miejsce W odpowiedzi Pan wójt zgodził się z 

uwagami Pani Sołtys, co do spotkań z sołtysami poinformował, że przedyskutuje to z Radą . 

Następnie głos zabrał Pan Sołtys Mozolic Dużych Jan Brodowski, który poprosił o 

dostarczenie informacji dla sołtysów odnośnie przeznaczenia funduszu sołeckiego, ponieważ 
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będą się odbywać zebrania w sołectwach i taka informacja będzie niezbędna, szczególnie dla 

nowych sołtysów. 

Następnie pan Przewodniczący zarządził przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady 

Ad. 7. Podjęcie  uchwał  

1) Ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy i stwierdzenia wyboru ich 

przewodniczących. 

Pan Przewodniczący zaproponował, aby nie zmieniać dotychczasowego składu 

komisji, a jedynie dopisać brakujących członków spośród nowo wybranych radnych 

oraz Pani Wiceprzewodniczącej Zofii Wójcik, ponieważ pełniąc funkcję 

Wiceprzewodniczącego nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej. Poinformował 

również o procedurze konstytuowania się komisji. Następnie poprosił Radnych o 

deklarację przypisania do komisji: 

- Pani Zofia Wójcik – zadeklarowała chęć udziału w pracach Komisji Budżetu i  

  Gospodarki Gminy, 

- Pani Grażyna Jasik w Komisji Ogólnospołecznej, 

- Pan Daniel Drachal w Komisji Rewizyjnej 

Pan Przewodniczący zarządził krótka przerwę celem ukonstytuowania się komisji. 

Następnie wznowiono obrady. Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały Nr 

IX/39/15 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy i stwierdzenia 

wyboru ich przewodniczących. wraz z załącznikiem Nr 1 (w załączeniu)i zarządził 

głosowanie, którym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 

radnych, głosów  przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr IX/39/15 w 

sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy i stwierdzenia wyboru ich 

przewodniczących została podjęta jednogłośnie. 

2) Uchwała w sprawie   zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana 

przez radnych na komisjach zapytał, czy są jakieś uwagi do uchwały. Głos zabrał Pan 

Marek Chołuj i poprosił o wyjaśnienie przyczyny podwyżki wody o 50 gr. za m³ . 

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, który poinformował, że woda nie była podnoszona przez 

okres trzech lat, którą należało podnosić sukcesywnie po 20 – 30 gr. i teraz nie trzeba by 

było jej podnosić tak drastycznie. Tym bardziej, że mamy najtańszą wodę w Powiecie. 
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Ponadto stacja uzdatniania wody wymaga remontu, ponieważ od kilku lat nie była 

remontowana. Koszt remontu wynosi około 65 000 zł. Do tego doszedł problem braku wody i 

susza. Ponadto woda nie jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, czyli dla zwierząt i 

do podlewania  . Głos zabrał Pan Sołtys z Zajezierza Roman Krekora, który stwierdził, że 

rolnicy muszą mieć wodę dla zwierząt. Pan Wójt poinformował, że zwierzęta do picia mogą 

mieć inną wodę, natomiast do płukania urządzeń muszą mieć wodę badaną, ale takie badanie 

mogą sobie zrobić w ramach własnych studni. Pani sołtys Małgorzata Galarek zapytała co 

będzie z rolnikami, którzy mają duże rachunki za wodę, o ile wzrosną ich rachunki. Pan sołtys 

Jan Kowalski stwierdził, czy nie lepiej było by zrobić ograniczenie limitowe i wprowadzić 

taryfy. Pan Wójt poinformował, że taką uchwałę o taryfach wprowadziła Gmina Grabów i 

woda jest różnicowana w zależności od zużycia. Głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który 

poinformował zebranych, iż jest radnym już kilka lat i pamięta, kiedy budowana była sieć 

wodociągowa. Woda mała być ogólnie dostępna dla wszystkich. Teraz okazuje się, że jest 

inaczej. Woda jest potrzebna wszystkim mieszkańcom i aby uniknąć podwyżki Pan radny 

Stanisław Potyra proponuje następujące rozwiązania:  

a. Zakup kosiarki do poboczy odłożyć na późniejszy termin i przeznaczyć 

pieniądze ze zwrotu  funduszu sołeckiego na remont stacji. 

b. Podwyżkę wody przełożyć od nowego roku o pewną kwotę ,ale nie tak wysoką 

jak proponuje Pan Wójt. 

c. Środki na remont stacji mogą przeznaczyć poszczególne sołectwa z funduszu 

sołeckiego. 

Do wypowiedzi odniósł się Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który stwierdził że na 

pewno trzeba będzie szukać pieniędzy na braki w oświacie i na ten cel trzeba będzie robić 

przesunięcia. Więcej uwag radni nie zgłosili. Pan Przewodniczący przystąpił do odczytania 

treści Uchwały Nr IX/40/15 w sprawie   zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciwko  głosowało 3 radnych, głosów 

wstrzymujących nie było. Uchwała Nr IX/40/15 w sprawie   zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została podjęta. 

3) Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2015 r. Zmiany w budżecie 

omówiła Pani Skarbnik Iwona Czerska. Pani Wiceprzewodnicząca Zofia Wójcik odczytała 

treść uchwały Nr  IX/41/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2015 r. Uwag 

do uchwały radni nie zgłosili. Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
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Uchwała Nr IX/41/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2015 r. została 

podjęta jednogłośnie. 

Ad. 8. Sprawy różne. Pan Wójt poprosił o zadawanie pytań. Głos zabrał Pan radny Mirosław 

Szewc, który zapytał o budowę linii oświetleniowej w Mozolicach Dużych, kiedy będzie 

realizacja. Pan Wójt poinformował, że budowa jest już otwarta. Po sezonie urlopowym na 

pewno będzie zakończona. Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani sołtys Aldonie 

Klimowicz-Mastalerz, która zwróciła się z prośbą, aby zwrócić  się do Zarządu Dróg 

Powiatowych o oczyszczenie  poboczy drogi powiatowej, bądź też do właściciela 

zakrzaczonej działki w miejscowości Głusiec. Sołtys wsi Wólka Wojcieszkowska zapytał, czy 

poprawiła się ściągalność należności za wodę. Odpowiedzi udzielił pan Przewodniczący 

Kazimierz Mastalerz, który poinformował, że ściągalność nieznacznie się poprawiła. 

Należności wynosiły około 21 000 teraz zmniejszyły się do 19 000. Aczkolwiek są takie 

przypadki, gdzie Wójt przymierza się do odcięcia wody. Wtedy gmina wskazuje ujęcie 

zastępcze, gdzie w naszym przypadku jest to Stacja uzdatniania wody. Pan sołtys Roman 

Krekora zapytał, czy gmina posiada beczkowozy do dostarczania wody pitnej. W odpowiedzi 

Pan Wójt poinformował, że gmina nie posiada takich beczkowozów. Pan Przewodniczący 

stwierdził, że nawet całym powiecie nie matackich beczkowozów. Gdyby zaistniała sytuacja, 

kiedy tej wody by nie było dłuższy czas to gmina  wodę tzw. przemysłową może dostarczyć 

samochodami strażackimi. Natomiast do spożycia musi wskazać miejsca zakupienia takiej 

wody. Pan starosta informował, że są nawet  maszyny do workowania wody pitnej, którą 

można potem rozprowadzać oczywiście odpłatnie. Następnie głos zabrał Pan Stanisław 

Makuch z miejscowości Występ, który  zapytał o cenę wody, jeżeli ma dwa liczniki. Jeden w 

domu, drugi przy budynkach gospodarczych. Pan wójt odpowiedział, że cena wody jest 

jednakowa i niema podziału na taryfy. Pan Stanisław Makuch stwierdził, że woda jest za 

droga. Następnie zwrócił się do Rady o pomoc w uregulowaniu sprawy wspólnoty gruntowej 

w miejscowości Występ. Współudziałowcy są skłóceni, działki rolne są zaniedbane. Pan 

Stanisław prosi o interwencję w tej sprawie. Prosi również pomoc w wytyczeniu drogi 

dojazdowej do pól, ponieważ współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia. W 

odpowiedzi Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz zaproponował aby zwrócił się do Pani 

Mecenas Jolanty Zdrzalik, która bezpłatnie udzieli porady prawnej. W związku na 

wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący zakończył sesję. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka 


