Protokół nr XIX
z sesji Rady Gminy Sieciechów
w dniu 17 czerwca 2016 r.
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz
Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00. W sesji udział wzięło 13 radnych (lista
obecności w złączeniu). Pan Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i wójta oraz 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 XVIII z dnia 20 maja 2016 r.

4.

Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.

5.

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6.

Rozpatrzenie sprawozdania wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2015 r. oraz
udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów.
1) Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej Nr 1/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów.
2) Odczytanie uchwały Nr Ra.148.2016 Składu Orzekającego
Obrachunkowej w Warszawie

Regionalnej Izby

z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o

przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2015 r., oraz uchwały nr Ra.207.2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie opinii o
przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie
udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015.
3) Dyskusja.
4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z
wykonania budżetu za 2015 r. i sprawozdania finansowego.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla
Wójta Gminy Sieciechów za 2015 r.
7.

Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Powołania doraźnej Komisji Statutowej.
2) Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
3) Uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sieciechów”.
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4) Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
6) Określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami

komunalnymi

za

pomocą środków komunikacji

elektronicznej.
7) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 r.
8.

Sprawy różne.

9.

Zamknięcie obrad.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono, więc zarządził przyjęcie porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło
12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji XVIII z dnia 20 maja 2016 r. Do treści protokołu uwag
nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji nr
XVIII z dnia 20 maja 2016 r. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem
protokołu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z
ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami. Głos zabrał
Pan Wójt Marian Zbigniew Czerski, który przywitał zebranych i przedstawił swoje
sprawozdanie z działalności:
- Udział w spotkaniu ze Starostą i Wójtami z terenu Powiatu Kozienickiego w GarbatceLetnisko, którego celem były rozmowy na temat wspólnego działania w zakresie kanalizacji.
Dyskusja dotyczyła możliwości wspólnego przystąpienia do realizacji inwestycji kanalizacji.
- Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie na budowę drogi w
miejscowości Wólka Wojcieszkowska. Kwota dofinansowania to 20 000 zł, przy całkowitym
koszcie inwestycji około 60 000 zł.
- Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę ośrodka zdrowia w Zajezierzu, do którego
przystąpiła tylko jedna firma, która spełniła warunki przetargowe. Firma planuje przeznaczyć
pomieszczenia na piętrze na hospicjum. Wójt ma 14 dni na podjęcie decyzji o podpisaniu
umowy.

2

- Uzgodniono warunki odebrania kruszywa z gospodarki komunalnej w Kozienicach. Gmina
w ramach funduszu sołeckiego zapłaci za usługę kruszarki w kwocie 10 zł za tonę, natomiast
transport będzie zagwarantowany bezpłatnie przez starostwo.
- Wybór wykonawcy na wykonanie drogi w Zajezierzu ul. Zielona i w Słowikach. Natomiast
droga w Sieciechowie na ulicy Południowej w ramach funduszu sołeckiego będzie
wykonywana przez pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy Sieciechów.
- Przygotowania do festynu Dni Gminy Sieciechów, na który Pan Wójt zaprasza Radę i
Sołtysów.
Ad.5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Głos zabrał Pan Witold Suwała, który
zapytał ile kosztuje ułożenie 1 m² bloczków. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że jest to
około 32 zł.

Następnie Pan Wójt poprosił Pana Przewodniczącego o odczytanie pisma

złożonego przez Pana radnego Mirosława Szewca, w którym prosi o przeznaczenie środków
na projekt kanalizacji oraz wykonanie kanalizacji w Mozolicach Dużych, oraz pismo Pana
Wójta skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy o zajecie stanowiska w tej sprawie. Pan
Kazimierz Mastalerz poinformował, że tak duża inwestycja powinna być umieszczona w
budżecie na 2016 r. Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że rozmawiał z Prezesem
KGK, który doradził aby Rada podjęła uchwałę w sprawie przekazania inwestycji budowy
kanalizacji gminie Kozienice i wtedy jeżeli Rada Miejska w Kozienicach wyrazi zgodę na
przejecie inwestycji, to Burmistrz i Wójt podpiszą stosowne porozumienie i będzie można tę
inwestycję realizować. Głos zabrał Pan Kazimierz Mastalerz, który poinformował, że wniosek
Pana Mirosława Szewca w chwili obecnej rada nie może rozpatrzyć wniosku ponieważ nie
ma informacji Pani Skarbnik o możliwości zaplanowania środków na projektowanie
kanalizacji. Takie inwestycje powinny być planowane podczas planowania budżetu, w
związku z czym wniosek Pana Mirosława Szewca należy traktować jako wniosek do
przyszłego budżetu na rok 2017. Następnie głos zabrał Pan Wójt, który stwierdził, że przed
rozpoczęciem inwestycji mieszkańcy powinni podpisać oświadczenie, że zgadzają się na
stawki za kanalizację obowiązujące w Gminie Kozienice. Pan Przewodniczący odniósł się do
wypowiedzi Pana Wójta i stwierdził, że skoro ścieki odbierane są przez Gospodarkę
Komunalną w Kozienicach, która jest wykonawcą i właścicielem sieci kanalizacji, to i ona
dyktuje ceny. Pan Mirosław Szewc oświadczył, że mieszkańcy są poinformowani o kosztach
opłaty za kanalizację i wyrażają zgodę na zaproponowane stawki. Jeżeli chodzi o
porozumienie na przekazanie inwestycji, to należy również wziąć pod uwagę fakt, że
następną miejscowością w kolejce będą Słowiki, Wola Klasztorna może zostać podłączona do
Gniewoszowa i tak powoli gmina wyzbędzie się ścieków. Niestety do naszej oczyszczalni
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cały czas dokładamy, więc należy się nad tym tematem poważnie zastanowić. Pan
Przewodniczący poprosił o dyskusję na ten temat. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który
zwrócił uwagę, że skoro wniosek na kanalizację w Sieciechowie przepadnie, to nie będzie
kanalizacji ani w Sieciechowie, ani w Mozolicach. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że są
również jeszcze inne miejscowości tak jak na przykład w Zbyczynie bloczki na drogę leżą już
6 lat i droga do tej pory nie jest wykonana.
Pkt. 6. Rozpatrzenie sprawozdania wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2015 r.
oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów.
Pan Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok było
szczegółowo omawiane 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 1/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów. W dalszej części Pani Inspektor d.s.
obsługi Rady Gminy Mirosława Pachocka odczytała uchwałę Nr Ra.148.2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016 r. w
sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2015 r., oraz uchwałę Nr Ra.207.2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie opinii o
przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie udzielenia
Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015.
Pan Przewodniczący poprosił o dyskusję na temat odczytanych uchwał. Głos zabrała Pani
Agnieszka Ciesielska, która zwróciła uwagę, że RIO w uzasadnieniu informuje o znacznym
obniżeniu zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym, co jest pewnego rodzaju pochwałą dla
Wójta. Pan Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi Pani Radnej i poinformował, że
faktycznie należności uległy zmniejszeniu, oraz znacznemu zmniejszeniu uległo zadłużenie
gminy, które sięgało około 50% dochodów. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego przez
Wójta sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium jak również odczytanych opinii RIO. Przewodniczący Rady
Pan Kazimierz Mastalerz zarządził głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 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 2015 rok został przyjęty.
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Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały Nr XIX/91/16 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 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XIX/91/16 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2015 rok i
sprawozdania finansowego została podjęta jednogłośnie ( w załączeniu).
Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały Nr XIX/92/16 w sprawie absolutorium z
tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2015 rok i zarządził głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XIX/92/16 w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2015 rok została
podjęta jednogłośnie ( w załączeniu). Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz pogratulował
Wójtowi udzielenia absolutorium. Następnie głos zabrał Wójt Pan Marian Zbigniew Czerski,
który podziękował radnym za udzielenie absolutorium.
Ad. 7. Podjęcie uchwał.
1) Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Mastalerz poinformował, że Radni zapoznali się z
uchwałą na posiedzeniach komisji. Żadna z komisji nie wniosła uwag do uchwały. Każda z
poszczególnych komisji wyznaczyła przedstawiciela do pracy w tej komisji, której celem
będzie opracowanie nowego Statutu Gminy, przedłożenie do konsultacji społecznych a
następnie Radzie Gminy do uchwalenia. Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie
kandydatów na członków komisji Statutowej, do której zgłoszono Kandydatury: Komisja
Budżetu i Gospodarki Gminy – Zofia Wójcik, Komisja Ogólnospołeczna – Kazimierz
Mastalerz, Komisja Rewizyjna – Marek Drążyk. Spośród kandydatów zaproponowano na
przewodniczącego Pana Kazimierza Mastalerza, na zastępcę Pana Marka Drążyka, Pani Zofia
Wójcik jako członek komisji. Pan przewodniczący przystąpił do odczytania projektu uchwały
nr XIX/93/16 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. W głosowaniu udział wzięło
10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było. Uchwała nr XIX/93/16 w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej została przyjęta jednogłośnie.
2) Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami

komunalnymi

przez właścicieli

nieruchomości.

Pan

Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana na posiedzeniach komisji. Uwag
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do uchwały nie zgłoszono, zatem Pan Przewodniczący przystąpił do odczytania projektu
uchwały nr XIX/94/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości i zarządził
głosowanie, w którym udział wzięło 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XIX/94/16 w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości została podjęta jednogłośnie.
3) Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Sieciechów”. Uchwała również była omawiana na posiedzeniach komisji,
uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący przystąpił do odczytania
projektu uchwały nr XIX/95/16 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Sieciechów” i zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 10
radnych

za przyjęciem

uchwały głosowało

10

radnych,

wstrzymujących nie było. Uchwała nr XIX/95/16 w sprawie

głosów przeciwnych

i

uchwalenia „Regulaminu

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów” została podjęta jednogłośnie.
Uwag do uchwały nie zgłoszono. Pan przewodniczący przystąpił do odczytania uchwały nr
4) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalny. Uwag do uchwały nie zgłoszono. Pan przewodniczący przystąpił do odczytania
uchwały nr XIX/96/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 10 radnych za przyjęciem
uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr
XIX/96/16 została podjęta jednogłośnie.
5)Uchwała

w

sprawie

określenia

wzoru

deklaracji

o

wysokości

opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi Uwag do uchwały radni nie zgłosili. Pan
Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XIX/97/16 w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zarządził
głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała w n XIX/97/16 została
przyjęta jednogłośnie.
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6) Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Uwag do uchwały radni nie zgłosili. Pan Przewodniczący odczytał projekt
uchwały i zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr
XIX/98/16 została przyjęta jednogłośnie.
7) Uchwała w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 r. Pan
Przewodniczący poinformował, że uchwała ta była omawiana przez radnych na posiedzeniach
komisji przez Panią skarbnik. Poinformował również, że żadna z komisji nie wniosła uwag do
uchwały, również podczas sesji uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący
przystąpił do odczytania uchwały nr XIX/99/16 w sprawie zmian w Budżecie Gminy
Sieciechów na 2016 r. i zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 10 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała nr XIX/99/16 została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8. Sprawy różne. Głos zabrała Pani Sylwia Komorek, która zapytała o ośrodek zdrowia
w Zajezierzu, czy zapewniona będzie podstawowa opieka zdrowotna, bo Pan Wójt
informował o zagospodarowaniu góry. Odpowiedzi udzieliła Pani Sekretarz, która m
poinformowała, że jest już po przetargu i wpłynęła jedna oferta, która spełniła warunki
przetargowe. Głos zabrał Pan Przewodniczący i poinformował, że firma, która przystąpiła do
przetargu w poprzednim terminie zbyt późno wpłaciła wadium i nie mogła przystąpić do
przetargu, natomiast w drugim terminie jej oferta przeszła pozytywna weryfikację, bo w
swojej ofercie oprócz podstawowej opieki zdrowotnej przedstawiła informację o
zagospodarowaniu również góry budynku, a szczególnie na tym zależało Wójtowi. Doktor
Howorus ma przedłużoną umowę do końca roku, a co będzie dalej to będzie zależało od
firmy, która wygrała przetarg. Musi zapewnić podstawową opiekę zdrowotną.. Pan Witold
Suwała zapytał, co z biblioteką, czy jeżeli firma będzie chciała zagospodarować cały
budynek, to co będzie z biblioteką. Pan Przewodniczący poinformował, że gdyby taka
sytuacja zaistniała, to do wójta należy decyzja gdzie przenieść bibliotekę. Pan
Przewodniczący poinformował, że następna sesja według planu pracy rady będzie dopiero we
wrześniu. Korzystając z okazji poinformował o organizacji festynu Dni |Gminy Sieciechów,
na które radni otrzymali zaproszenia. Zachęcił do czynnego udziału w imprezie.
Ad.9. Zamknięcie obrad. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący
podziękował wszystkim za przybycie i zamknął XIX sesję.
Na tym protokół zakończono.
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Protokołowała: Mirosława Pachocka

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mastalerz
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