
Protokół z sesji Nr XIII/2016 

Rady Gminy Sieciechów 

z dnia 22 stycznia 2016 r. 

 
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz 

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

kadencji Rady Gminy Sieciechów, przywitał Pana Wójta Mariana Zbigniewa Czerskiego, 

wraz z pracownikami oraz radnych.. Na podstawie listy obecności 15 radnych obecnych (lista 

obecności w załączeniu) stwierdził kworum do podejmowania uchwał i odczytał  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 między sesjami. 

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2016 r. 

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 

2) Upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie POIiŚ.2.3/1/2015 

dla działania : 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach        w ramach II 

osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na 

realizację przedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej  w 

aglomeracji Sieciechów. 

3) Zmiany uchwały Nr XXI/96/12 Rady Gminy Sieciechów z dnia 23 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki. 

         4) Zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2016 r. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad 

Pan Przewodniczący poinformował zebranych, że po podpisaniu przez niego porządku obrad 

wpłynęły jeszcze dwa projekty uchwał i zaproponował, aby je wprowadzić do porządku 

obrad. W punkcie 8 podjęcie uchwał, podpunkt: 



5) Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sieciechów. 

6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości 

zabudowanej. 

Radni  na komisjach zostali zapoznani z wprowadzonymi uchwałami. Pan Przewodniczący 

poprosił o przyjęcie porządku obrad wraz z wprowadzonymi uchwałami. 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. 

Pan Przewodniczący zabrał głos informując, że protokół z ostatniej sesji jest czytany po raz 

ostatni, ponieważ protokół z ostatniej sesji, na tydzień przed sesją zostanie udostępniony 

radnym do zapoznania się. Na sesji będzie tylko jego przyjęcie. Skróci to z pewnością 

przebieg sesji. Jest to zgodne z prawem i większość rad taką procedurę  praktykuje. Po 

przyjęciu protokołu, będzie on zamieszczany w BIP, tak jak to było do tej pory. Następnie 

Pani Mirosława Pachocka odczytała protokół z ostatniej sesji. Pani Agnieszka Ciesielska 

wniosła uwagę do protokołu, ponieważ nie mówiła o ośrodku zdrowia w Zajezierzu, lecz w 

Sieciechowie. Do protokołu naniesiono poprawkę. Więcej uwag radni nie zgłosili. Pan 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 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. 

Pan Wójt przywitał zebranych i przestawił sprawozdanie ze swojej działalności: 

- Udział w spotkaniach opłatkowych w placówkach oświatowych na terenie gminy, 

- Zakończenie inwestycji  wykonania oświetlenia w Mozolicach Dużych, gdzie długość 

przedłużonej linii wynosi 300 m i założono 2 lampy. W dalszej kolejności będzie realizacja 

wniosku Pani sołtys z Głuśca o założenie lampy oświetlenia ulicznego, ponieważ rozmawiał 

w tej sprawie z dyrektorem ZEORK Panem Jankowskim.  

- Spotkanie z dyrektorem szpitala w Dęblinie w sprawie dzierżawy budynku ośrodka zdrowia 

z Zajezierzu. Tym budynkiem jest również zainteresowana przychodnia w Dęblinie, oraz w 

Garbatce – Letnisko. Być może procedurę dzierżawy budynku będzie trzeba podzielić na dwa 

etapy. W pierwszym wydzierżawić pomieszczenia na dole, a w drugim pomieszczenia na 

górze, ponieważ wymagają dużych nakładów finansowych.  

- Udział w spotkaniu opłatkowym z Biskupem diecezji Radomskiej.  



- Podpisanie umowy na konserwację oświetlenia ulicznego z tą samą firmą, która była w roku 

2015. 

- Wprowadzenie zarządzenia na ewidencję zgłoszeń awarii oświetlenia. 

- Podpisanie umowy na monitoring budynków gminnych, która jest tańsza niż poprzednie, o 

około 30 zł. 

- Udział w szkoleniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, które dotyczyło 

pozyskiwania środków unijnych. pan Wójt poinformował o możliwości pozyskania środków 

na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przygotowana już została ankieta za pomocą której 

mieszkańcy wypowiedzą się na temat chęci budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.  

- Pan Wójt poinformował również, że otrzymał od Banku Spółdzielczego w Puławach filia 

Sieciechów ofertę obsługi finansowej gminy. Według oferty za dwa lata koszt obsługi 

wyniósł około 20 000 zł. Natomiast należności z tytułu odsetek od ulokowanych środków na 

rachunku wyniósł 24 000 zł rocznie. Ponadto swoje oferty złożą jeszcze dwa inne banki. Na 

podstawie złożonych ofert będzie podjęta decyzja co do obsługi bankowej.  

- Informacja dla wspólnot gruntowych o terminie uregulowania prawnego wspólnot, 

ponieważ po terminie 30 czerwca 2016 r. zgodnie z ustawą, grunty te przechodzą na własność 

gminy. Jeżeli gmina rezygnuje z przejęcia, to przechodzą na własność skarbu państwa. 

- Pan Wójt odniósł się do wniosków komisji co do kontroli segregacji śmieci i przyznał rację, 

że należy podjąć kroki zmierzające do weryfikowania kto jakie śmieci wystawia, czy są one 

zgodne z deklaracją. Z pewnością podczas kontroli będzie niezadowolenie wśród 

społeczeństwa, ale innego wyjścia niema, bo faktycznie takie działanie wśród mieszkańców 

generuje zwiększone koszty. Komisja Budżetu i Gospodarki gminy skierowała wniosek o 

weryfikację osób w gospodarstwach domowych. Pracownik urzędu dostał polecenie, aby taką 

weryfikacje przeprowadzić. Oprócz tego śmieci generują działkowcy, czyli osoby, które 

sezonowo przebywają na terenie gminy. Oni również powinni złożyć deklaracje na ten okres, 

w którym tu przebywają.  

Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

Głos zabrał Pan Mirosław Szewc i zapytał jaką mieszkańcy będą mieć gwarancję, że 

oczyszczalnie przydomowe będą spełniały wymogi zgodne z ochroną środowiska, czy nie 

wejdą przepisy zakazujące używania takich oczyszczalni. W odpowiedzi Pan Wójt 

poinformował, że takie oczyszczalnie funkcjonują już od kilku lat. Gmina może napisać 

projekt i wystąpić o środki unijne, gdzie po wybudowaniu przez 5 lat taka oczyszczalnia jest 

własnością gminy, potem przechodzi na własność właściciela posesji. Nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć, co będzie za kilka lat. Pan Wójt stwierdził, że jest szansa pozyskania środków i 



dobrze było by z nich skorzystać. Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, 

który stwierdził, że  z takiego rozwiązania powinny skorzystać miejscowości porozrzucane 

tak jak w przypadku Głuśca. Zaznaczył jednak, że obecnie należy myśleć o jak najszybszym 

rozbudowaniu istniejącej kanalizacji, żeby nie przynosiła strat, a dopiero możemy myśleć o 

oczyszczalniach przydomowych. Następnie poparł inicjatywę pana Wójta o rejestrowaniu 

zgłoszeń dotyczących oświetlenia i oświadczył, że dobrze było by rozszerzyć jej zakres do 

rejestrowania wszystkich zgłoszeń, czy to o wykoszenie poboczy , czy jakiś innych spraw 

dotyczących gospodarki komunalnej. Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do Pani 

Skarbnik na czym będzie polegała obsługa elektroniczna, bo gdyby miało to w jakiś sposób 

utrudniać obsługę mieszkańców, to należy się nad tym zastanowić. Podał przykład ZEORK, 

gdzie wcześniej wszystkie sprawy można było załatwić na miejscu, teraz można skorzystać z 

obsługi elektronicznej i zwykły szary obywatel musi jechać do Radomia lub Skarżyska. Pani 

Skarbnik uspokoiła obawy Pana Przewodniczącego i poinformowała, że chodzi tu o obsługę 

Urzędu Gminy, ponieważ do tej pory przelewy były realizowane przez Bank, a teraz będzie je 

można robić z Urzędu poprzez przelewy internetowe. Pan Przewodniczący odniósł się 

również do wniosków komisji odnośnie śmieci, które zostały skierowane do Pana Wójta i 

stwierdził, że na stronie internetowej Urzędu powinna ukazać się informacja o podwyżce 

śmieci o ile Rada taką decyzję podejmie, oraz zapis ustawy, który mówi o zbilansowaniu się 

kosztów gospodarki odpadami. Odnośnie prawidłowej segregacji odpadów, to nowa firma 

bardzo ładnie i czytelnie to przedstawiła. Głos zabrał Pan Marek Chołuj, który wyjaśnił, że 

Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy głównie chodziło o informowanie ludzi, że skoro w 

zadeklarowali segregację śmieci , to powinni je segregować, bo w przeciwnym razie będą 

płacić stawkę jako nie segregowane. Pan Przewodniczący poinformował również, że jeżeli na 

posiedzeniach komisje mają jakieś wnioski, to powinny być one skierowane do Wójta w 

formie pisemnej, a Wójt powinien się do nich ustosunkować również na piśmie. Głos zabrał 

Pan Stanisław Potyra, który odniósł się do rejestru zgłoszeń i poinformował, że takie 

zgłoszenia były już od dawna, gdzie sprawy zgłaszało się do Pana Hołdy i Pana Boguckiego, 

novum jest fakt, że będzie pod nadzorem Pana Wójta. Pan Przewodniczący stwierdził, że 

pomiędzy starym systemem, a rejestrem jest zasadnicza różnica, bo jeżeli pracownik zapisał 

zgłoszenie w prywatnym kalendarzu, czy zeszycie, to Wójt nie ma prawa tego weryfikować, 

natomiast jeżeli sprawa jest zarejestrowana w rejestrze, to już ma takie prawo i głównie o to 

chodzi. Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował jakie są procedury odnośnie odśnieżania. 

Gmina ma obowiązek odśnieżania dróg gminnych, natomiast co do  pozostałych  dróg 

możemy jedynie interweniować do zarządców. 



Ad 6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2016 r. 

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XIII/68/16 w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Gminy na 2016 r. i zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 15 radnych, z 

przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Uchwała Nr XIII/68/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 r. została 

podjęta jednogłośnie.  

Ad. 7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r. 

 Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XIII/69/16 w sprawie przyjęcia planu 

pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r. i zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 15 

radnych, z przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

nie było. Uchwała Nr XIII/69/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy na 

2016 r. została podjęta jednogłośnie.  

Ad.8. Podjęcie uchwał 

1) Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XIII/70/16. Uwag do uchwały radni 

nie zgłosili. Przystąpiono do podjęcia uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 

radnych, przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XIII/70/16 w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych została podjęta jednogłośnie 

2) Uchwała w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie 

POIiŚ.2.3/1/2015 dla działania : 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach        

w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno – 

ściekowej  w aglomeracji Sieciechów. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały 

Nr XIII/71/16. Uwag do uchwały radni nie zgłosili. Przystąpiono do podjęcia 

uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, przyjęciem uchwały głosowało 15 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XIII/71/16 w 

sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie 

POIiŚ.2.3/1/2015 dla działania : 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach        

w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno – 

ściekowej  w aglomeracji Sieciechów została podjęta jednogłośnie. 

3) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/96/12 Rady Gminy Sieciechów z dnia 23 

listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie 



odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki. Pan Przewodniczący odczytał projekt 

uchwały Nr XIII/72/16.Pan Poinformował, że radni pracując na komisjach wyraziły 

swoją opinię i tak: Komisja Ogólnospołeczna była za podniesieniem stawki, Komisja 

Rewizyjna 4 za 1 wstrzymujący, czyli Komisja jest za przyjęciem uchwały, natomiast 

Komisja Budżetu i Gospodarki Gminy 1 za 4 wstrzymujące, czyli również jest  za 

przyjęciem uchwały, wobec czego jeżeli 3 komisje były za przyjęciem pomimo, że 

zdania były podzielone, to Rada będzie głosować nad wnioskiem o przyjęcie uchwały. 

Pan Przewodniczący poprosił o dyskusję w tej sprawie. Głos zabrał Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy, który stwierdził, że problemem jest zbyt duża 

ilość odpadów nie segregowanych, bo segregowanych jest zaledwie 100 ton a nie 

segregowanych aż 300. Gdyby gmina bardziej dopilnowała, aby mieszkańcy 

segregowali odpady to z pewnością nie trzeba by było podnosić stawki. Pan 

Przewodniczący poparł wypowiedź Pana Radnego i dodał, że gdyby poprawiła się 

ściągalność należności, to również nie trzeba było by podnosić stawki, ale niestety jest 

to nierealne. Następnie głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który zaproponował, aby już 

w poniedziałek rozesłać pisma informacyjne do sołectw, z apelem o właściwą 

segregację odpadów. Jego zdaniem będzie to miało duże znaczenie, ponieważ 

poinformuje mieszkańców, że są braki w gospodarce odpadami i tylko właściwa 

segregacja uchroni mieszkańców przed podwyżką. Głos zabrał Pan Wójt, który 

poprosił Pana Łukasza Kiśla o  informację na temat dochodów i kosztów gospodarki 

odpadami za 2015 r. Pan Łukasz Kisiel Poinformował, że przychód wyniósł 171 000 

zł, natomiast koszty związane z opłatą firmy wywozowej to 170 000zł, do tego 

dochodzą koszty administracyjne oraz wywóz popiołu i odpadów 

wielkogabarytowych, więc koszty całkowite przewyższają wpływy. Głos zabrał Pan 

Wójt który poinformował, że w 2015 roku firma z Dęblina zaoferowała kwotę 

przetargową 148 000 zł., teraz na 2016 rok kwota przetargowa wynosi 194 000 zł 

oprócz tego dojdą jeszcze koszty administracyjne około 20 000 zł, to koszty w sumie 

wyniosą 214 000 zł. Pan Wójt stwierdził, że jest to jedynie jego wniosek, ale to Rada 

decyduje i poniesie odpowiedzialność za gospodarkę odpadami, tym bardziej, że są 

jeszcze inne wydatki, gdzie każde z sołectw ma coś do zrobienia, więc należy to 

również wziąć pod uwagę. Głos zabrał Pan Mirosław Pułka, który poinformował, że 

doskonale rozumie Pana Wójta, ale należy również zrozumieć mieszkańców. We 

wrześniu Rada podniosła stawkę za wodę, podniesiemy teraz śmieci, jeszcze dojdzie 

podatek od gruntów pozostałych. te wszystkie koszty uderzą w portfele mieszkańców i 



co wtedy Rada ma powiedzieć jak się tłumaczyć. Jego zdaniem powinny być 

wcześniej przeprowadzone zebrania w sołectwach, aby ludzi przygotować na te 

podwyżki, wyjaśnić czym to jest spowodowane. Jeżeli chodzi o zaległości, to w 

Słowikach nie ma ich tak dużo. W Słowikach Nowych jest tylko 3 takie rodziny. Głos 

zabrał Pan Przewodniczący, który poinformował, że z dyskusji nasuwa się jeden 

wniosek a mianowicie o przygotowaniu mieszkańców do podwyżki. Jednak jeżeli 

uchwała jest poddana pod opinię Rady, to Rada nie ma innego wyjścia, tylko poprzez 

głosowanie musi wyrazić swoja opinię, czyli albo ją przyjąć, bądź też odrzucić. 

Przesuwanie podjęcia decyzji w czasie nic nam nie wniesie, a wręcz przeciwnie narobi 

bałaganu, ponieważ już w lutym będą nowe nakazy. płatności. Należy wystosować 

informację do mieszkańców o podwyżce i czym się Rada kierowała przy jej podjęciu. 

Każda podwyżka jest decyzją niepopularną. Głos zabrał Pan Mirosław Pułka, który 

zapytał, na jaki okres jest zawarta umowa z firmą. Pan Wójt poinformował, że 

wszystkie umowy są sporządzane na rok, więc Pan Pułka zapytał, co będzie za rok, 

czy znów Rada będzie musiała podnosić stawki. W odpowiedzi Pan Wójt stwierdził, 

że nie wie czym jest spowodowana podwyżka Być może opłaty za składowanie 

wzrosły, bądź inne opłaty nakładane na firmy, które składują te odpady na 

wysypiskach. Głos zabrał jeszcze Pan Marek Chołuj, który stwierdził, że jeżeli nie 

nauczymy ludzi poprawnego segregowania, to za rok staniemy przed tym samym 

problemem, że trzeba będzie podnieść  stawkę. Pan Radny Stanisław Potyra 

zaapelował do Rady aby nie denerwować mieszkańców i nie doprowadzać do  

niezadowolenia społecznego, aby nie doszło do skrócenia kadencji. Pan 

Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi Pana Potyry i stwierdził, że skoro ktoś nie 

chce już więcej kandydować to może nie robić nic być dobrym dla społeczeństwa, ale, 

że swoimi decyzjami spowoduje zadłużenie gminy, to już nie jego problem. 

Podejmując takie decyzje powodujemy, że naszym poprzednikom będzie łatwiej. Pan 

Witold Suwała zaproponował aby podnieść stawkę , ale wprowadzić tak zwaną 

bonifikatę 10% dla gospodarstw domowych, które zapłacą całą kwotę przy 1 racie. 

Pan Przewodniczący poinformował, że jest to niezgodna z ustawą o finansach 

publicznych, gdzie Wójt nie może stosować ulg i zwolnień. Przystąpiono do podjęcia 

uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, przyjęciem uchwały głosowało 7 

radnych,  przeciwko głosowało 5 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Uchwała Nr XIII/72/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/96/12 Rady Gminy 

Sieciechów z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty 



za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki została podjęta. Pan 

Przewodniczący skierował prośbę do Pana Wójta o umieszczenie na stronie 

internetowej urzędu informacji o podwyżce ze szczegółowym wyjaśnieniem takiej 

decyzji, oraz więcej informacji dla mieszkańców na temat prawidłowej segregacji 

odpadów. 

4) Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2016 r. Pan 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XIII/76/16w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Sieciechów na 2016 r. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że zmiany dotyczą 

zwiększenia środków na zakup kosiarki, na którą w 2015 r. zaplanowano w budżecie 

10 000 zł. Ponieważ Pan Wójt złożył wniosek o zwiększenie środków  gdyż nie można 

kupić dobrego sprzętu za 10 000 zł. i oddał głos Panu Witoldowi Suwale, który 

poinformował radnych, że zakup kosiarki samojezdnej nie jest tylko dla Klubu 

Sportowego w Zajezierzu, ale dla całej gminy. Pan Przewodniczący wyraził 

wątpliwości co do argumentów Pana Wójta, bo jeżeli będzie się dobrze dbać o sprzęt, 

to i tańszy długo posłuży. Głos zabrał Pan Wójt, który zwrócił się do Pana Witolda 

Suwały z pytaniem ile rocznie kosztuje klub koszenie boiska. W odpowiedzi Pan 

Witold Suwała poinformował, że nie jest to stała kwota, bo dużo zależy od warunków 

pogodowych, ale rocznie koszt koszenia wynosi średnio 5 000 zł. Więc z tego 

wychodzi prosta kalkulacja, że w ciągu 3 lat koszt kosiarki się zwróci. Pan 

Przewodniczący zaznaczył, że nie należy ujmować kosztów klubu z kosztami 

budżetowymi. Głos zabrał Pan Witold Suwała, który wyjaśnił, że jeżeli rada podejmie 

decyzję o zakupie kosiarki, to klub automatycznie w swoim zapotrzebowaniu na 

środki na 2016 r. usunie koszt koszenia boiska. Pan Przewodniczący zapytał Pana 

Wójta, czy nie da się kupić tańszej kosiarki. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, 

że należy kupić kosiarkę dobrej jakości, gdzie będzie dobry dostęp do serwisu. W 

pobliżu mamy serwisy firm trzech firm i to podczas zakupu powinniśmy wziąć pod 

uwagę. Głos zabrał Pan Mirosław Pułka, który stwierdził, że do koszenia cmentarza w 

Słowikach nie będzie się ona nadawać, ponieważ tam należy kosić podkaszarką o 

której nic się nie mówi. Pan Wójt poinformował, że gmina posiada podkaszarkę. 

Ponieważ wyczerpano dyskusję Pan Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 

radnych, głosów przeciwnych nie było 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 

XIII/76/16 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 rok została 

podjęta. 



5) Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sieciechów. Pan Przewodniczący 

odczytał projekt uchwały Nr XIII/74/16 i poinformował, że Pani Skarbnik złożyła 

rezygnację z pełnienia funkcji Skarbnika ze względów osobistych, uwag nie 

zgłoszono. Pan Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 15 

radnych za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 głos przeciwny, głosów 

wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XIII/74/16 w sprawie odwołania Skarbnika 

Gminy Sieciechów została podjęta. Pan Przewodniczący poinformował, że na okres 3 

miesięcy wójt może wskazać zastępstwo, ale po trym okresie Rada na wniosek Pana 

Wójta musi powołać nowego Skarbnika Gminy. Głos zabrała Pani Iwona Czerska, 

która podziękowała Radzie za współpracę. 

6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości 

zabudowanej. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XIII/75/16 i 

poinformował, że Rada podejmowała na poprzedniej sesji uchwałę o wyrażeniu zgody 

na dzierżawę części budynku, natomiast do Pana Wójta wpłynęły oferty firm, które są  

zainteresowane dzierżawą całego budynku, oraz części terenu na świadczenie usług 

medycznych w miejscowości Zajezierze i dlatego Rada musi podjąć nową uchwałę. 

Uwag do treści uchwały radni nie zgłosili, Pan Przewodniczący zarządził głosowanie, 

w którym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XIII/75/16 w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej została 

podjęta jednogłośnie. 

Ad. 9. Sprawy różne. 

Pan Przewodniczący poinformował, że do Wójta wpłynęła skarga na działalność GOPS-u, 

ponieważ jest to skarga na działalność jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy, to 

właściwym do rozpatrzenia skargi jest Komisja Rewizyjna, dlatego Pan Przewodniczący 

kieruje tę skargę do Komisji rewizyjnej celem zbadania sprawy co do zasadności skargi. 

Komisja w ciągu miesiąca musi wyrazić opinię w tej sprawie i Rada następnie podejmuje 

uchwałę w sprawie zasadności bądź nie skargi. Pan Przewodniczący Komisji rewizyjnej 

zapytał o uchwałę o powołaniu Skarbnika Gminy. W odpowiedzi pan Wójt poinformował, 

że Pani Elżbieta Banaszek nie wyraziła zgody na pełnienie funkcji  Skarbnika Gminy 

Sieciechów, natomiast Rada nie ma obowiązku podejmowania uchwały o powołaniu 

tymczasowym, do tego jest zobligowany Wójt, który wskazuje zastępstwo na okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące. Teraz należy ogłosić nabór na to stanowisko i szukać 

odpowiedniej osoby, którą na wniosek Wójta powoła Rada Gminy. Głos zabrał Pan 



Marek Chołuj, który zgłosił problem złego odśnieżania Drogi Krajowej Nr 48, ponieważ 

cały odśnieżony śnieg zalega na chodniku. Mieszkańcy Zajezierza skarżą się, że chodnik 

nie jest odśnieżony. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że każdy właściciel posesji 

ma obowiązek odśnieżania przed swoją posesją, a gmina nie ma takiego sprzętu żeby to 

odśnieżać. To nie jest problem tylko Zajezierza, ponieważ Droga Krajowa przebiega przez 

Słowiki, Mozolice i Sieciechów i nie ma możliwości, żeby te miejscowości odśnieżać. 

Pan Przewodniczący zaproponował, żeby firmie, której gmina zleciła odśnieżanie 

rozszerzyć zakres obowiązków, to problem zostanie rozwiązany. Głos zabrał Pan Witold 

Suwała w swej wypowiedzi poparł  wniosek Pana radnego Hołuja. Następnie głos zabrał 

Pan radny Stanisław Potyra, który zwrócił uwagę, że gmina ma swój ciągnik i pług do 

odśnieżania, po co więc wynajmować firmę zewnętrzną. Pan Przewodniczący 

poinformował, że w momencie, kiedy opady są zbyt intensywne jeden pług na gminę, to 

jest za mało. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który ma wątpliwości co do chodnika, bo 

gdy gmina chce robić jakąkolwiek inwestycję, to Zarząd Dróg Krajowych jest 

właścicielem, a jeżeli trzeba odśnieżać, to już nie jest. Szerokość pasa drogowego to 6 m 

od środka jezdni, więc chodnik znajduje się w pasie drogowym. Głos zabrał Pan Witold 

Suwała, który stwierdził, że odśnieżanie chodników powinno należeć do obowiązku 

Zarządu Dróg Krajowych. Do wypowiedzi odniosła się Pani Grażyna Jasik, która 

poinformowała, że w piśmie skierowanym do mieszkańców Słowików Starych GDDKiA 

informuje, że jest właścicielem pasa drogowego.  

Ad. 10. Zamknięcie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan 

Przewodniczący zakończył obrady XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Sieciechów. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Kazimierz Mastalerz 

 

 


