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Protokół z sesji Nr VIII/2015 

Rady Gminy w Sieciechowie 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy w Sieciechowie Pan Kazimierz 

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

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

wraz z pracownikami, Radnych i Sołtysów. Na podstawie listy obecności 12 radnych 

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

zaproponował następujący porządek obrad: 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2.   Przyjęcie porządku obrad. 

3.   Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4.  Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie miedzy sesjami. 

5.   Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2014 r. oraz 

udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów, 

 odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej Nr 1/2015 z dnia 5 czerwca 2015 r. w 

sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów, 

  odczytanie uchwały Nr Ra.134.2015 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2014 r., oraz opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w 

sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 r. 

 dyskusja, 

a. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z 

wykonania budżetu za 2014 r. i sprawozdania finansowego, 

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

dla Wójta Gminy Sieciechów za 2014 r. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz 

regulaminu dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest, 
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b. dokonania zmiany w załączniku do uchwały Nr V/24/15 Rady Gminy w 

Sieciechowie z dnia 24.03.2015r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Sieciechów na rok 2015. 

c. zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2015 r. 

d. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023. 

8. Wystąpienie Prezesa LGD „Puszcza Kozienicka” Pani Ireny Bielawskiej. 

9. Wystąpienie Radnej Powiatu Kozienickiego Pani Krystyny Szcześniak dotyczące 

przedstawienia Radzie krótkiego sprawozdania z pracy Rady Powiatu Kozienickiego oraz 

planowanych inwestycji  

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Do porządku obrad punkcie podjęcie uchwał Pan Przewodniczący zaproponował 

wprowadzenie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej 

prowadzonych przez Gminę Sieciechów placówek oświatowych i zarządził głosowanie 

porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad 

głosowało 11 radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie było. Porządek obrad wraz z 

propozycją Pana Przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący powitał także przybyłych na sesję przedstawicieli Związku Kombatantów i 

Więźniów Politycznych Mirosława Błażejczyka i Zbigniewa Stachurskiego, oraz mieszkańca 

miejscowości Zajezierze - Kamelonka  Pana Piotra Bieniarza. Oddał głos Panu 

Błażejczykowi, który uhonorował odznaczeniem Związku Kombatantów i Więźniów 

Politycznych: 

1) Sołtysa wsi Głusiec Panią Aldonę Klimowicz – Mastalerz 

2) Przewodniczącego Rady -Kazimierza Mastalerza 

3)  Wójta Gminy - Mariana Zbigniewa Czerskiego 

4) Naczelnika OSP Zajezierze – Stanisława Bachanka 

Pan Przewodniczący podziękował w imieniu wszystkich  za odznaczenie i stwierdził, że 

chciałby aby pomnik Kaprala Okurzałego przywrócić do dawnej świetności. Dalej  Pan 

Błażejczyk, zaprosił zebranych na uroczystości związane z rocznicą forsowania Wisły, które 

odbędą się przy omniku  Okurzałego dnia 3 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00. 
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Następnie głos zabrał Pan Piotr Bieniarz, który poprosił Pana Wójta i Radę o wsparcie  

inwestycji budowy drogi ponieważ środki z funduszu sołeckiego nie są wystarczające. W 

odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że część drogi jest już zrobiona. W tym roku na ten cel 

jest przeznaczona kwota 26 000 zł. Jeżeli Rada wyrazi zgodę i znajdzie środki na ten cel, to 

zakończenie inwestycji w tym roku będzie możliwe. Pan wójt w swej wypowiedzi stwierdził, 

że w Zajezierzu cały czas są jakieś inwestycje, a w ślad za tym i koszty . Nie można 

zapominać, że są również inne miejscowości, które borykają się z tymi samymi problemami 

Ad. 3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Protokół z ostatniej sesji został odczytany przez pracownika Urzędu Gminy Mirosławę 

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

udział 11 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych przeciwnych i 

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

 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie miedzy sesjami. 

Pan Wójt przedstawił  radnym na piśmie sprawozdanie z działalności w okresie między 

sesjami, które w skrócie omówił: 

1) Prace przy pomniku Kaprala Okurzałego 

2)  Udział w szkoleniu dot. pozyskiwania środków finansowych z PROW WM w latach 

2014 – 2020 w Radomiu. 

3) Spotkanie z przedstawicielami rejonu energetycznego Kozienice w sprawie budowy 

oświetlenia w Mozolicach Dużych oraz przebudowy linii energetycznej w 

Sieciechowie. 

4) Wysypanie piachu na plaży przy Jeziorze Czaple i prace porządkowe 

5) Dokonanie podziału na etapy inwestycji budowy kanalizacji i Sieciechowie 

6) Przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie w okręgu 

wyborczym Nr 1 Słowiki Stare i Słowiki Folwark zarządzone na dzień 5 lipca 2015 r. 

7) Udział w zebraniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej. 

8) Kontrola finansowa z dotacji oświatowej za 2014 r. 

9) Organizacja Festynu Dni Gminy Sieciechów. 

Pan Wójt zaapelował do Radnych o podjęcie działań prowadzących do reaktywacji klubu 

sportowego w Zajezierzu, ponieważ zaplanowana w budżecie dotacja dla klubu na rok 2015 

nie została przyznana ponieważ klub do tej poty nie rozliczył się z roku poprzedniego. 

Wypowiedź Pana Wójta poparł Pan Przewodniczący. W swojej wypowiedzi odniósł się 

również do informacji odnośnie dotacji z PROW na budowę kanalizacji w miejscowościach 
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spoza aglomeracji Gminy. Takim przykładem może być Nagórnik, gdzie można łatwo i tanio 

przeprowadzić inwestycję, ale aby wnioskować o środki należy zrobić projekt.  

Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych 

Pan Radny Mirosław Szewc zapytał o wkład własny z PROW- u i czy nie lepiej byłoby 

zacząć projektowanie od miejscowości Słowiki.. Mozolice Małe również mają projekt. w 

odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że inwestycję w Mozolicach Małych przejęła 

porozumieniem Gmina Kozienice i jest w trakcie realizacji. Mozolice Duże można podłączyć 

dopiero po przeprowadzeniu kanalizacji w Sieciechowie, natomiast co do Słowik, to Pan Wójt 

rozmawiał z Panem Burmistrzem Śmietanką, że najlepiej byłoby je podłączyć do Kozienic. 

Pan Witold Suwała zgłosił wniosek na zaplanowanie w budżecie środków na zakup dwóch 

kosiarek; jednej do koszenia poboczy, a drugiej do koszenia trawników i boisk sportowych. 

Sprzęt, który obecnie posiada Urząd Gminy jest w fatalnym stanie technicznym i  wymaga 

ciągłych napraw.  Pan Wójt poparł wniosek Pana Radnego i dodał ,że ten sprzęt będzie służyć 

dla całej gminy. Przewodniczący poinformował, że gmina dostanie zwrot z funduszu 

sołeckiego na około 50 tys. zł i na pewno te pieniądze Rada będzie mogła rozdysponować. 

Pan Jan Kowalski zapytał o domowe oczyszczalnie ścieków. Jakie warunki należy spełnić, 

aby otrzymać dotacje na ten cel? W odpowiedzi Pan przewodniczący poinformował, że jest 

mnóstwo firm, które specjalizują się w tej dziedzinie i pomagają w napisaniu wniosku i 

pozyskaniu środków. Pan Wójt dodał, że w gestii Wójta jest wydanie zezwolenia, jeżeli 

wnioskodawca spełnia określone prawem warunki i może taką oczyszczalnię wybudować. 

Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2014 r. 

oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów, 

 Pan Przewodniczący poinformował, że Rada szczegółowo omawiała sprawozdanie z 

wykonania budżetu za 2014 rok na posiedzeniach komisji. Na wątpliwości i pytania Radnych 

odpowiadała Pani Skarbnik. Omówił również procedurę absolutoryjną. Następnie oddał głos 

Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panu Witoldowi Suwale, który  przedstawił 

Uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr 1/2015 z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów. Dalej Pani Skarbnik odczytała 

uchwałę Nr Ra.134.2015 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie  z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Sieciechów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. W dalszej kolejności pracownik 

gminy odczytała uchwałę Nr Ra.241.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów  w sprawie udzielenia Wójtowi 
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absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego 

przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok, wniosku Komisji Rewizyjnej w 

sprawie udzielenia absolutorium jak również odczytanych opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Mastalerz zarządził głosowanie wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok. W głosowaniu 

udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 

i wstrzymujących nie było.  Wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium za 2014 rok został przyjęty. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały Nr VIII/32/15 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu i sprawozdania 

finansowego. Uwag do projektu uchwały radni nie zgłosili. Pan przewodniczący zarządził 

głosowanie w którym udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr VII/32/15 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i 

sprawozdania finansowego została podjęta jednogłośnie ( w załączeniu). 

Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały Nr VIII/33/15 w sprawie absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2014 rok i zarządził głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr VIII/33/15 w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2014 rok została 

podjęta jednogłośnie ( w załączeniu). 

Następnie głos zabrał Wójt Pan Marian Zbigniew Czerski, który podziękował radnym za 

udzielenie absolutorium. 

Ad 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr VIII/34/15  w sprawie przyjęcia 

programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz regulaminu 

dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest. Wyjaśnił, że Gmina, aby ubiegać się o środki na utylizację azbestu musi 

mieć uchwalony program i regulamin. Do tej pory koszty usuwania azbestu były 

ponoszone z budżetu Gminy, dlatego należy podjąć tę uchwałę, aby korzystać ze 

środków zewnętrznych. Uwag do treści uchwały nie wniesiono. Pan 

Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 12 radnych. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących 
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nie było. Uchwała Nr VIII/34/15 w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest oraz regulaminu dofinansowania przedsięwzięć 

polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,  została podjęta 

jednogłośnie. 

b. Pan Przewodniczący odczytał projekt Uchwały Nr VIII/35/15 w sprawie 

dokonania zmiany w załączniku do uchwały Nr V/24/15 Rady Gminy w 

Sieciechowie z dnia 24.03.2015r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Sieciechów na rok 2015. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że w marcu Rada 

uchwaliła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, natomiast w § 9 nie 

zostało wskazane miejsce i właściciel gospodarstwa, gdzie takie zwierzęta mogą 

być umieszczane. Stąd uchwała dotycząca zmian w tym paragrafie. Uwag do treści 

uchwały nie wniesiono. Następnie Pan Przewodniczący zarządził głosowanie, w 

którym udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych , 

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr VIII/35/15 została 

podjęta jednogłośnie. 

c. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr VIII/37/15 w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Sieciechów na 2015 r. Uwag do uchwały nie wniesiono. W 

głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 

radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr VIII/37/15 w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2015 r. została podjęta 

jednogłośnie  

d. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr VIII/36/15 w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023. Uwag do uchwały nie 

wniesiono. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych , głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała 

Nr VIII/36/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2015-2023  została podjęta jednogłośnie. 

e. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr VIII/38/15 w sprawie 

zorganizowania wspólnej obsługi finansowej prowadzonych przez Gminę 

Sieciechów placówek oświatowych i zarządził głosowanie, w którym udział 

wzięło 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr VIII/38/15 w sprawie 
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zorganizowania wspólnej obsługi finansowej prowadzonych przez Gminę 

Sieciechów placówek oświatowych została podjęta jednogłośnie. 

 

Ponieważ w punkcie 8 i 9 były zaplanowane wystąpienia Pani Ireny Bielawskiej i Pani 

Krystyny Szcześniak, a te osoby jeszcze nie dotarły na sesję Pan Przewodniczący 

zaproponował przejście do punktu 10 sprawy różne.  

Ad 10. Sprawy różne. 

Pan przewodniczący poddał pod głosowanie  wniosek Pana Witolda Suwały w sprawie 

zakupu kosiarki bijakowej do koszenia poboczy i kosiarki samojezdnej . W głosowaniu udział 

wzięło 12 radnych,  za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Wniosek Pana Witolda Suwały został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie omówił organizację wycieczki do Chełma i Zamościa. Poinformował również 

zebranych o wyborach uzupełniających do Rady Gminy w okręgu Nr 1 w Słowikach oraz 

wyborach w okręgu Nr 8 w Kępicach, gdzie z uwagi na tylko jedną kandydaturę  zostanie 

powołany na radnego poprzez aklamację. Zaapelował także do sołtysów, aby wzięli czynny 

udział i zorganizowali grupy do współzawodnictwa w Święcie Gminy Sieciechów, które jest 

zaplanowane na 9 sierpnia 2015 r. W związku z zaplanowanym świętem głos zabrała Pani 

Sołtys Aldona Klimowicz – Mastalerz, która zwróciła się do Pana Wójta z prośbą o zwołanie 

przed imprezą narady sołeckiej w celu omówienia szczegółów. Uzgodniono takie spotkanie 

na dzień 29 lipca, wtedy Pan Wójt będzie miał szczegółowy program imprezy. Pan 

przewodniczący zachęcił radnych i sołtysów do wspólnego świętowania zarówno w 

Sieciechowie jak i Dożynkach Powiatowych i poprosił o zgłaszanie chęci udziału do biura 

obsługi rady. Głos zabrał Pan Marek Chołuj, który zapytał, czy maszt internetowy 

zamieszczony na budynku szkoły w Zajezierzu jest bezpieczny. W odpowiedzi Pan Wójt 

oświadczył, że właściciel sieci internetowej podpisał z nim umowę. Zmienił maszt na lżejszy, 

aluminiowy i zapewne jest bezpieczny. Pan Radny Stanisław Potyra zapytał odnośnie 

interwencji mieszkańców w sprawie budowy zastawki na jeziorze Czaple. W odpowiedzi Pan 

Przewodniczący poinformował, że faktycznie pismo do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych  odnośnie jeziora wystosował Pan Arkadiusz Guba, który do swojej 

petycji dołączył 115 podpisów mieszkańców przeciwko stawianiu zastawki na jeziorze. Urząd 

Gminy dostał takie pismo do wiadomości. Jakie stanowisko zajmie Wojewódzki Zarząd nie 

wiadomo. Z uwagi na wyczerpanie tematu Pan przewodniczący zarządził przerwę do czasu 

przyjazdu  Prezesa LGD Pani Ireny Bielawskiej.  
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Po przerwie wznowiono obrady Pan Przewodniczący powitał Panią Prezes LGD Irenę 

Bielawską i poprosił o zabranie głosu. Pani Prezes powitała zebranych i  poinformowała, że 

funkcję Prezesa pełni od Roku. Szczegółowo omówiła obszary działania LGD do tej pory, 

czyli w okresie programowania 2007 – 2013. Ilość pozyskanych środków, które ogólnie 

wyniosły 13 200 tys. zł przeznaczono na cztery podstawowe działania: Odnowa i rozwój wsi 

– 3 887 519 zł., Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 3 455 851zł, Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej – 1 462 702 zł., oraz Małe projekty – 2 045 414 zł. Na 

funkcjonowanie biura i aktywizację mieszkańców wydano około 1 600 tys. zł. LGD 

nawiązało współpracę Polsko-Litewską w ramach której odbyły się dwie wizyty studyjne na 

Litwie jak również przyjaciele z Litwy gościli w Kozienicach. Poinformowała również , że 

Gmina Sieciechów w bardzo małym stopniu skorzystała z tych środków i zachęcała, aby w 

nowych naborach Gmina Sieciechów chętniej korzystała z tych środków. Poprosiła również 

aby wypełnić ankietę i zapoznać się z materiałami i broszurami informacyjnymi. Przedstawiła 

wymogi nowego okresu programowania i poinformowała o naborach, które będą nieco 

inaczej realizowane niż w poprzednim okresie programowym. Między innymi  w ramach 

LGD w gminach będzie realizowany program Siłowni Fitness na powietrzu. Poprosiła 

zebranych, aby zastanowić się co mieszkańcy chcieliby realizować, na co chcieliby pozyskać 

pieniądze, ponieważ LGD musi to umieścić w swoich założeniach strategicznych na nowy 

okres programowania. Pan Wójt podziękował Pani Prezes za przybycie i za przybliżenie 

informacji o LGD, jednocześnie zaapelował do radnych i sołtysów aby zastanowić się co w 

dla mieszkańców jest najważniejsze. Pan Radny Mirosław Szewc zapytał jakie wymogi 

należy spełnić aby dostać dofinansowanie na świetlice poprosił o informację o 

dofinansowaniu do dróg, co będzie potrzebne do wniosku? W odpowiedzi Pani Prezes 

Poinformowała, że o dofinansowanie na świetlice  mogą ubiegać się organizacje i zrzeszenia 

nie mające osobowości prawnej, a gmina im użycza takiej osobowości i  niezbędny w takim 

przypadku  jest tylko opiekun świetlicy, czyli osoba odpowiedzialna, natomiast co do dróg, to 

wytłumaczyła wymogi na przykładzie, gdzie dany obiekt np. świetlica, ośrodek zdrowia nie 

ma dojazdu do drogi głównej, to  wtedy można ubiegać się o dofinansowanie. Z uwagi na 

wyczerpanie porządku  Przewodniczący zamknął obrady VIII sesji Rady Gminy.  

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: Mirosława Pachocka 

 


