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Protokół z sesji Nr XII/2015 

Rady Gminy Sieciechów 

z dnia 18 grudnia 2015 r. 

 
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz 

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

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

wraz z pracownikami oraz Radnych. Przedstawił Pana Antoniego Leśniewskiego, który od 1 

grudnia 2015 r. prowadzi obsługę prawną dla Urzędu Gminy. 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. 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. Zatwierdzenie Budżetu Gminy Sieciechów na 2016 r. 

- Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniami, 

- Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

- Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy wraz z uzasadnieniem i 

wniosków radnych, 

- Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

- Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej oraz uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Sieciechów na 2016 r. 

2) Zmiany załącznika do Uchwały Nr XXI/129/00 Rady Gminy Sieciechów z 

dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Ziemi 

Kozienickiej i przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej. 

3) Nabycia działki 

4) Zbycia nieruchomości 

5) Zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Sieciechów w 

sprawie określenia trybu sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

6) Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2016-2020. 

7) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023. 

8) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2015 r.  
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9) Wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących 

się w budynku przeznaczonym na usługi ochrony zdrowia. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad 

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że została wprowadzona do porządku obrad jeszcze 

jedna uchwała, z którą radni zapoznali się na posiedzeniach komisji i poprosił o 

przegłosowanie porządku obrad wraz z wprowadzonym podpunktem dziewiątym. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych . 

Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3. 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, głosów przeciwnych i 

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

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

Pan Wójt Marian Zbigniew Czerski przywitał Radnych  i przedstawił sprawozdanie z 

działalności w okresie między sesjami: 

- Podpisanie umowy na utylizację azbestu  na kwotę 14 000 zł w dniu 18 listopada 2015 r. 

- Udział w spotkaniu w Garbatce –Letnisko dotyczącemu bezpieczeństwa na terenie 

obejmującym gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów sprawowanym przez 

posterunek policji w Gniewoszowie. 

- Udział w spotkaniu wyłaniającym firmę, która przygotuje wniosek aplikacyjny i 

poprowadzi nadzór nad budową kanalizacji w Sieciechowie. 

- Podpisanie umowy z Panem mecenasem Antonim Leśniewskim dotyczącej obsługi prawnej 

Urzędu Gminy. Pan Wójt poinformował, że niestety mieszkańcy Gminy nie będą mogli 

korzystać z bezpłatnych porad prawnych, szczegóły zostaną omówione przez Pana Radcę. 

- Podpisanie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na  palacza CO w ramach stażu. 

- Udział w spotkaniu dotyczącym wydzierżawienia budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu, 

w związku z tym jest  przygotowana uchwała, z którą się radni zapoznali. 

- Rozstrzygnięcie konkursu na wywóz odpadów z terenu gminy. Pan Wójt poinformował, że 

najtańszą ofertę przedstawiła firma Ma-Ga z Radomia, która zaoferowała kwotę 194 000 

zł., natomiast firma MZGK z Dęblina, która do tej pory obsługiwała gminę zaoferowała 

kwotę 250 000 zł. Jeżeli okaże się, że firma ma złe referencje, to gmina będzie zmuszona 
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zerwać przetarg, natomiast gdy dojdzie do współpracy z firmą, to trzeba będzie podnieść 

stawkę opłaty za śmieci. 

- Rozstrzygnięcie  konkursu na obsługę i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie 

gminy. Przetarg wygrała firma Pana Zbigniewa Gorgola, która obecnie obsługuje gminę i 

była  ponieważ była najtańsza i  wynik przetargu jest do wglądu. 

Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

Głos zabrała Pani Agnieszka Ciesielska, która zwróciła uwagę na zatrudnianych palaczy, 

których kompetencje są wątpliwe, ponieważ dwukrotnie była w ośrodku zdrowia w 

Zajezierzu i za każdym razem Pani doktor skarżyła się, że jest zimno.  

Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który zwrócił uwagę, że jednak dobrze byłoby, aby Pan 

Wójt swoje sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami przedkładał Radzie 

również w formie pisemnej. 

Dalej głos zabrał Pan Radca Antoni Leśniewski, który wyjaśnił, że umowa jaką zawarł z 

Urzędem Gminy na obsługę prawną dotyczy tylko i wyłącznie obsługi Urzędu Gminy, Rady 

gminy i osób powiązanych, czyli Sołtysów. Natomiast jeżeli chodzi o udzielanie porad dla 

mieszkańców Gminy Sieciechów, to w Starostwie Powiatowym w Kozienicach od stycznia 

2016 r. będzie czynny punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Jednak o taką poradę będą mogli się 

ubiegać mieszkańcy, którzy korzystają z pomocy społecznej, rodziny posiadające kartę dużej 

rodziny, oraz osoby przed 26 rokiem życia i po 65 roku życia.  

Ad.6. Zatwierdzenie Budżetu Gminy Sieciechów na 2016 r. 

- Projekt Budżetu  Gminy Sieciechów na 2016 r.  wraz z uzasadnieniem  odczytał 

Przewodniczący Rady gminy Pan Kazimierz Mastalerz. 

-  Uchwałę Nr Ra .371.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Sieciechów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 odczytała Skarbnik Gminy 

Pani Iwona Czerska. 

- Opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy wraz z uzasadnieniem odczytał 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy Pan Marek Chołuj, w którym 

Komisja Budżetu i Gospodarki Gminy pozytywnie opiniuje projekt Budżetu na 2016 r. oraz 

projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. Poinformował również,  że 

żadna z komisji nie wniosła wniosków do projektu budżetu. Następnie głos zabrał Pan Wójt 

Zbigniew Czerski, który poprosił o krótką przerwę w obradach, ponieważ chciałby zgłosić 

wniosek do Projektu Budżetu na 2016 r. i  w tej sprawie  skonsultować się z Panią 

Skarbnik. Wobec czego Pan Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. Po przerwie 



 4 

wznowiono obrady. Głos zabrał Pan Wójt, który zgłosił wniosek do projektu Budżetu na 

2016 r. o zwiększenie kwoty na wywóz odpadów komunalnych z kwoty 154 000 zł na 

200 000 zł, ponieważ zaplanowana kwota jest zbyt niska w stosunku do oferty przetargowej 

firmy, która wygrała  i w tym wypadku przetarg byłby nieważny. Głos zabrała Pani 

Skarbnik Iwona Czerska, która wyjaśniła propozycję Pana Wójta o wprowadzeniu zmian w 

projekcie Budżetu na 2016 r. Zmiany dotyczą działu 900 – Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska, zwiększenie środków w rozdziale 900 02 Gospodarka odpadami w 

paragrafie 430 -  kwotę 134 000 zwiększa się  o 46 000 zł. , która pochodzi z rozdziału 900 

95-  Pozostała działalność, paragraf  421-  Zakup materiałów i wyposażenia  zmniejsza się z 

90 000 zł na 44 000 zł. Uwag do zaproponowanych zmian radni nie zgłosili, wobec czego 

Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz przystąpił do podjęcia zaproponowanych zmian 

w Projekcie Budżetu na 2016 r. i zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 14 radnych, 

za przyjęciem zmian głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Następnie Pan Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały Budżetowej na rok 

2016 Nr XII/58/15. W głosowaniu Udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała 

Budżetowa na rok 2016 Nr XII/58/15 została podjęta jednogłośnie. Dalej Pan Kazimierz 

Mastalerz  odczytał Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 Nr 

XII/57/15 , następnie Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr Ra. 370.2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. w 

sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. Ponieważ radni nie zgłosili 

uwag do projektu uchwały Pan Przewodniczący  zarządził głosowanie, w którym  udział 

wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XII/57/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 została podjęta jednogłośnie. 

Ad. 7. Podjęcie uchwał. 

Pan Przewodniczący oddał głos Pani Wiceprzewodniczącej Zofii Wójcik,  która 

przeprowadziła podjęcie uchwał przez Radę. 

1) Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Sieciechów na 2016 r. Pani Zofia Wójcik odczytała projekt uchwały Nr XII/59/15. Radni 

nie zgłosili uwag do treści uchwały. Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie, w 

którym udział wzięło 14 radnych . Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów 
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przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XII/59/15 w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2016 r. została podjęta 

jednogłośnie. 

2) Uchwała w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXI/129/00 Rady Gminy 

Sieciechów z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Ziemi 

Kozienickiej i przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej. Uwag do uchwały 

radni nie zgłosili. Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XII/60/15 i 

zarządziła głosowanie, w którym udział wzięło 14 radnych . Za przyjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr 

XII/60/15 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXI/129/00 Rady Gminy 

Sieciechów z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Ziemi 

Kozienickiej i przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej została podjęta 

jednogłośnie. 

3) Uchwała w sprawie nabycia działki. W tej sprawie głos zabrał Pan Marek Drążyk, który 

zapytał, czy faktycznie dojdzie do podpisania umowy, ponieważ słyszał, że właściciele 

działki wycofali się. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że właściciele działki 

zapoznali się z warunkami umowy chcieli mieć czas do zastanowienia się. Gdyby jednak  

nie doszło do podpisania umowy, to uchwała nie zostanie wykonana i Wójt złoży w tej 

sprawie stosowne wyjaśnienia. Więcej uwag radni nie zgłosili, więc Pani 

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie uchwały Nr XII/61/15, w którym udział 

wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 

nie było 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr XII/61/15 w sprawie nabycia działki 

została podjęta.  

4) Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości. Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt 

uchwały Nr XII/62/15 w sprawie zbycia nieruchomości  . Uwag do Uchwały radni nie 

zgłosili. Przystąpiono do głosowania, w którym udział wzięło 14 radnych za przyjęciem 

uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Uchwała Nr XII/62/15 w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

5) Uchwała w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy 

Sieciechów w sprawie określenia trybu sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Pani 

Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały Nr XII/63/15. Uwag do treści uchwały 

radni nie zgłosili. Przystąpiono do podjęcia uchwały. W głosowaniu wzięło udział 14 
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radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała Nr Xii/63/15 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do 

Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Sieciechów w sprawie określenia trybu sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania została podjęta jednogłośnie. 

6) Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na lata 2016-2020. Również do tej uchwały radni nie zgłosili uwag. Pani 

Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały Nr XII/64/15 i zarządziła głosowanie, w 

którym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XII/63/15 w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 została 

podjęta jednogłośnie. 

7) Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023. Pani 

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XII/65/15. Ponieważ nie zgłoszono 

żadnych uwag do treści uchwały, zarządziła głosowanie, w którym udział wzięło 14 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XII/64/15 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 została podjęta jednogłośnie. 

8) Uchwała w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2015 r. Pani 

Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały Nr XII/65/15. Uwag do uchwały radni nie 

zgłosili, więc przystąpiono do głosowania, w którym udział wzięło 14 radnych. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Uchwała Nr XII/65/15 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2015 

została podjęta jednogłośnie.  

9) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych 

znajdujących się w budynku przeznaczonym na usługi ochrony zdrowia. Pani 

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XII/67/15. Uwag do uchwały radni 

nie zgłosili, więc przystąpiono do podjęcia uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XII/67/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przeznaczonym na usługi 

ochrony zdrowia została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 7. Sprawy różne. 

W sprawach różnych głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, w sprawie 

oświetlenia bocznych dróg i ulic w godzinach porannych i poinformował, że sołtysi na 

naradzie sołeckiej byli za  włączeniem światła.  Następnie poprosił Pana Wójta o 

przedstawienie danych. Głos zabrał Pan Wójt, który przedstawił kalkulację kosztów oraz 

wprowadzonych oszczędności z tytułu zatrudnienia innej firmy. Ogólnie różnica 

pomiędzy wydatkami w roku 2014 wyniosła 16 224,86 zł. Koszt szacunkowy włączenia 

oświetlenia wynosi około 6 340 zł. (przez 4 miesiące + koszt przestawienia zegarów). W 

swojej wypowiedzi Pan Wójt zaproponował pozostawienie oświetlenia w takim systemie 

jak dotychczas, natomiast zaoszczędzone pieniądze proponuje przeznaczyć dla któregoś z 

sołectw. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który zapytał, czy były rozważane propozycje 

modernizacji linii oświetlenia i jakiego rzędu były by to koszty. W odpowiedzi Pan Wójt 

poinformował, że należy mówić o kwocie około 200 000 zł.  Pan Kazimierz Mastalerz 

stwierdził, że w ramach  poczynionych oszczędności nie możemy myśleć o tak poważnej 

inwestycji. Możemy jedynie uzupełniać braki w oświetleniu, bądź przedłużać linię. W 

dyskusji głos zabrał Pan Mirosław Pułka, który stwierdził, że decyzja jest  trudna, ale 

należy włączyć światło dla wszystkich. Wypowiedź Pana Pułki poparł również Pan Marek 

Drążyk. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o włączeniu oświetlenia 

ulicznego w godzinach porannych na okres styczeń luty 2016 r. W głosowaniu udział 

wzięło 14 radnych, za wnioskiem głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 4 

radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek o włączenie oświetlenia w godzinach od 5.00 

do 7.00 w okresie styczeń-luty 2016 r. został przyjęty. Następnie Pan Przewodniczący 

poprosił Pana Antoniego Leśniewskiego o wyjaśnienie nowowprowadzonego podatku. 

Głos zabrał pan Radca, który poinformował, że na przełomie roku 2012-2013 Starostwo 

Powiatowe w Kozienicach podawało informację o aktualizacji i modernizacji ewidencji 

gruntów. W wyniku tych prac był udostępniony projekt do wglądu. Wtedy właśnie był 

czas na zapoznanie się z nim i wniesienie ewentualnych nieprawidłowości. Z perspektywy 

czasu okazuje się, że aktualizacja była zrobiona źle. Obecnie nieprawidłowości można 

jedynie weryfikować indywidualnie w Starostwie w wydziale geodezji. Jeżeli chodzi o 

skutki wprowadzenia tych aktualizacji, to zgodnie z ustawą  prawo geodezyjne,  

wprowadzone zmiany obowiązują od daty wprowadzenia w systemie elektronicznym, 

czyli od 14 maja 2014 r. Starostwo  nie poinformowało gmin o wprowadzonych 

zmianach. Czyli praktycznie wszyscy bez własnej winy popadli w zaległości podatkowe. 

Wyjątek stanowią jedynie ci właściciele, którzy w tym czasie sporządzali  akty notarialne. 
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Te dane były na bieżąco aktualizowane. Wskutek tej aktualizacji szereg gruntów rolnych 

zostało przekwalifikowanych np. jako działki budowlane, pasy drogowe, rowy, które nie 

podlegają podatkowi rolnemu, ale jako grunty pozostałe, gdzie stawka wynosi obecnie 15 

groszy za metr kwadratowy. Dodatkowo Wójt nie może zaniechać dochodzenia 

należności, ponieważ ciąży na nim odpowiedzialność przestrzegania dyscypliny finansów 

publicznych. Takie zaniechanie powoduje narażenie na uszczuplenie dochodów gminy, za 

co Wójt może zostać ukarany. Dlatego Wójt musi wystawić nakazy za cały ten okres, 

czyli decyzje korygujące za rok 2014, 2015 i nakaz na 2016 r. Z pewnością będzie to dość 

duże obciążenie dla mieszkańców. Tym bardziej, że informacja do Urzędu Gminy  

przyszła po interwencjach gmin dopiero kilka dni temu. W żadnym razie nie można za to 

winić Gminy. Pani Agnieszka Ciesielska zapytała od kiedy prawo działa wstecz. Pan 

mecenas poinformował, że prawo działa od daty wejścia w życie, natomiast decyzje 

wydawane są z opóźnieniem. Pan Mirosław Szewc zapytał o uregulowanie prawne drogi 

powiatowej w Mozolicach, Pan mecenas poprosił o rozmowę indywidualną w tej sprawie 

ponieważ musi zapoznać się z materiałami. Pan Radny Stanisław Potyra poprosił o 

wyjaśnienie na czym będzie polegać ten nowy podatek, ponieważ jest to trudne do 

zrozumienia. Pan mecenas wyjaśnił, że zmianie będzie podlegać kalsyfikacja gruntów, 

czyli  jeżeli rolnik do tej pory płacił od gruntu podatek rolny, a po aktualizacji starostwa 

dana działka ma status działki budowlanej, to rolnik zapłaci nie za hektar gruntów rolnych 

lecz za ilość  metrów  kwadratowych  gruntów budowlanych. Pan Mirosław Szewc 

zapytał, czy nie było zastrzeżeń nadzorczych co do stawki od terenów rewitalizowanych, 

która była podjęta na poprzedniej sesji. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że nie było 

zastrzeżeń. Natomiast zostały zakwestionowane dwie uchwały dotyczące Statutu Gminy i 

Statutu Sołectwa, więc Rada będzie podejmować jeszcze raz te uchwały po naniesieniu 

poprawek. Jeżeli chodzi o ośrodek zdrowia w Zajezierzu, to zainteresowane są dwie firmy 

oraz Pan Doktor Howorus, który zgłosił się do Pana Wójta o przedłużenie umowy 

dzierżawy na 5 lat, ponieważ chce dokonać remontu ośrodka. Zgodnie z prawem Wójt aby 

zawrzeć umowę  na okres dłuższy niż 3 lata  musi mieć zgodę Rady Gminy i dlatego taka 

uchwała została podjęta. Pan Przewodniczący skierował prośbę do Wójta o nie zrywanie 

umowy z doktorem Howorusem, aby dotrzymać zakończenia terminu umowy, ponieważ 

po 40 latach pracy panu doktorowi się to należy. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, 

że rzeczywiście może jest nietaktem zerwanie umowy, ale w lipcu mija termin zawierania 

nowych kontraktów i w lipcu Panu Howorusowi kończy się umowa, my jako gmina nie 

mamy innego wyjścia, ponieważ firma musi odpowiednio wcześniej się przygotować do 
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takiego kontraktu, uzyskać odpowiednie pozwolenia. Jeżeli tego nie zrobi wcześniej, to 

Zajezierze może zostać bez opieki medycznej, tym bardziej, że od doktora Howorusa 

odchodzi coraz więcej pacjentów, ośrodek działa niewłaściwie, nie zachowane są godziny 

pracy. Aby nie zostawić pana doktora z niczym zaproponowano mu zatrudnienie w jednej 

z firm wraz ze swoimi pacjentami i to było by najlepsze wyjście z sytuacji, ale wszystko 

zależy od Pana doktora. Pani Anna Kowalczyk przyznała rację panu Wójtowi twierdząc, 

że była po receptę o godz. 12.00 i już nie zastała doktora. Pan Wójt poinformował 

również, że ma problem z zakupem kosiarki samojezdnej. Kwota 10 000, która została 

zaplanowana jest zbyt mała. Pani Iwona Czerska zasugerowała, aby pomyśleć o zakupie 

po nowym roku, ponieważ  zmiany w budżecie już zostały przegłosowane. Pan Wójt 

poinformował również, że w porozumieniu z Panem mecenasem przygotowuje się do 

egzekucji komorniczej należności wobec gminy. Ma już sporządzoną listę dłużników, 

która zostanie przekazana do egzekucji. Podobnie będzie wyglądać dochodzenie 

należności za wodę, na którą potrzebna będzie zgoda sądu. Pan Wójt zwrócił się do Pana 

Jarosława Balcerka z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zamiany działki, bo jeżeli 

właściciele nie wyrażą zgody na zamianę, to co w takim wypadku ma zrobić wójt, sprawa 

jest pilna ponieważ kontener wymaga natychmiastowego remontu i natychmiast trzeba 

podjąć jakieś decyzje. Głos zabrał Pan Jarosław Balcerek, który stwierdził, że Pani, która 

zajmuje działkę gminy płaci za nią podatek już od 20 lat, pomimo, że nie jest 

właścicielem, według niego Pani ta działa na zwłokę, aby przejąć działkę przez 

zasiedzenie. Natomiast jeżeli chodzi o kontener, to  aby go zabezpieczyć, należy go 

postawić na gruncie, który ma uregulowany status prawny, bądź na działce gminnej.  Pan 

Wójt stwierdził, że jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy, to kontener należy postawić 

na działce gminnej i zakończyć sprawę. Następnie Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi 

Pani Agnieszki Ciesielskiej, że jest zimno w ośrodku zdrowia w Zajezierzu. Faktycznie 

dotarła do niego taka informacja, bo  Pani Doktor dzwoniła do Pana Kierownika 

Gospodarki Komunalnej i to od niego otrzymał taką informację. W rozmowie z Panią 

doktor poinformował, że o zaistniałej sytuacji powinna zadzwonić do Wójta. Pan Wójt 

poprosił zebranych, że jeżeli są jakieś pilne sprawy to należy zwracać się bezpośrednio do 

niego, bo po to jest. Korzystając z okazji złożył życzenia z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 2016. Głos zabrała Pani Agnieszka Ciesielska, która zapytała, 

czy nie można było by poświęcić chociaż godziny na obsługę prawną mieszkańców 

gminy. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że umowa jest zawarta jedynie na obsługę 

urzędu i Rady Gminy. Do wypowiedzi odniósł się Pan mecenas, który stwierdził, że nowe 
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przepisy prawne zabraniają gminom podpisania takich umów, ponieważ taka obsługa jest 

zapewniana w Starostwach. Głos zabrała Pani Anna Kowalczyk, która zapytała, czy 

zakończono już remont orynnowania na ośrodku zdrowia w Zajezierzu, bo przydałoby się 

naprawić światło przy wejściu. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że remont 

orynnowania jest już zakończony, którego całkowity koszt wyniósł 9 000 zł., przy czym 

zakładano, że będzie to około 4 000 zł. Teraz gdy jest już zabezpieczony, to można 

wykonać naprawę instalacji. Co prawda remont dachu w Zajezierzu miał być robiony  

funduszu sołeckiego. Tym czasem Zajezierze z funduszu nie przeznaczyło ani grosza. Pan 

Wójt stwierdził, że znowu najwięcej środków z budżetu było skierowane do Zajezierza, a 

co z pozostałymi sołectwami. Na naradzie sołeckiej był ten temat poruszany i sołtysi mieli 

o to pretensje. Głos zabrał Pan Kazimierz Mastalerz, który przychylił się do wypowiedzi 

Pana Wójta, że faktycznie w tym roku oprócz funduszu sołeckiego dodatkowe środki 

otrzymało tylko sołectwo Zajezierze, w sumie około 20 000 zł. Więc faktycznie należy 

pomyśleć o innych sołectwach. Pan przewodniczący odniósł się jeszcze do realizacji 

funduszu sołeckiego w Opactwie. Poradził, aby zakupić takie materiały, czy wyposażenie, 

które można przetrzymać do momentu rozstrzygnięcia sprawy lokalizacji świetlicy, 

ponieważ w przeciwnym razie środki z funduszu przepadną. Następnie Pan 

Przewodniczący złożył zebranym życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego 

narodzenia i zakończył  obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Kazimierz Mastalerz 


