Protokół nr XXIII
z sesji Rady Gminy Sieciechów
w dniu 24 listopada 2016 r.
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz
Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00. W sesji udział wzięło 12 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 ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego,
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego
podatku,
3) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Pan Wójt Marian Zbigniew Czerski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 6 dwóch uchwał jako podpunkty:
4) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023,
5) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2016.
Pan Przewodniczący Przyjął wniosek Pana Wójta i poprosił radę o jego przegłosowanie. W
głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było. Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie. Pan
Przewodniczący zarządził głosowanie porządku obrad wraz z wniesionymi podpunktami 5, 6.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. W
głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, głosów
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przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta w okresie między sesjami.
Głos zabrał Pan Wójt, który w punktach przedłożył swoje sprawozdanie:
− Spotkanie z Prezesem

LGD Puszcza Kozienicka w sprawie wniosków o

dofinansowanie inwestycji.
− Podpisanie umowy dzierżawy Ośrodka Zdrowia w Zajezierzu w dniu 11.10.2016 r.
− Spotkanie z dyrekcją GDDKiA w Zwoleniu, które dotyczyło możliwości budowy
ciągu pieszo-rowerowego przy DK 48 Sieciechów-Zajezierze
− Udział w spotkaniu na utworzenie grzebaliska i spalarni świń (Afrykański Pomór
Świń)
− Narada sołtysów z udziałem dr inż. Jarosława Osiaka - Rozwój niskoemisyjny
Mazowsza i Lubelszczyzny
− Spotkanie ze Starostą, Burmistrzem i Wójtami w Grabowie.
−

Informacja na temat złożonych wniosków: Kanalizacja, Fotowoltaika

− Spotkanie z mieszkańcami w Zajezierzu na temat Dzierżawy Ośrodka Zdrowia
− Dnia 21.11.2016 otwarcie wystawy „Prywaciarze”
− Udział w podsumowaniu projektu (warsztatów) „Powrót do kultury i tradycji wsi”
Ad 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
W tym punkcie głos zabrali:
- Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który odniósł się do wypowiedzi Pana Wójta na
temat możliwości usytuowania spalarni, która z pewnością nie jest obiektem wygodnym dla
żadnej z gmin w powiecie i musi być usytuowana z dala od zabudowań. Dalej poruszył temat
spotkania w Zajezierzu w sprawie Ośrodka Zdrowia, które nie należało do przyjemnych. Nikt
z mieszkańców się nie zastanowił, że doktor Howorus jest lekarzem wiekowym i co by było
gdyby zwyczajnie zachorował. Działania Wójta miały na celu wzbogacić ofertę zdrowotną
dla mieszkańców oraz odciążyć wydatki gminy w związku z zagospodarowaniem góry. Pan
Przewodniczący poinformował również, że grupa sołtysów wystąpiła z wnioskiem do Wójta o
przywrócenie ich na sesje Rady Gminy. Wójt ma prawo złożyć do rady wniosek o
przywrócenie sołtysów na sesję. Pan Wójt do tej pory takiego wniosku nie złożył. Taki
wniosek może złożyć również radny na wniosek sołtysa. Jeżeli taki wniosek wpłynie, to rada
będzie miała obowiązek go rozpatrzyć. Ponadto Pan Przewodniczący nadmienił, że Wójt
planuje ten problem rozwiązać trochę inaczej.
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Do wypowiedzi Przewodniczącego odniósł się Pan Wójt, który poinformował, że planuje
zwoływać narady z sołtysami w tym samym dniu co sesja, to znaczy tuż po zakończeniu sesji
tak aby sołtysi mieli możliwość uczestniczyć zarówno w sesji ja i w naradzie. Głos zabrał Pan
Przewodniczący, który poinformował, że sołtysi mają zaplanowane 13 narad, natomiast sesji
tylko 10, więc bardziej opłacalne jest dla nich zwoływanie narad osobno.
- Pan radny Witold Suwała, który poinformował, że przeglądając projekt budżetu na 2017
rok zauważył, że na sport jest zaplanowana jedynie kwota 21 000 na dwa kluby sportowe. Pan
Przewodniczący poinformował, że dyskusja na temat budżetu będzie tematem następnej sesji.
- Pan radny Mirosław Szewc, który poinformował, że zgłosił wniosek w sprawie poboczy
przy DK 48. I nie otrzymał odpowiedzi, czy zostało skierowane pismo do GDDKiA. W
odpowiedzi Pani Sekretarz poinformowała, że wniosek został skierowany do kierownika
gospodarki komunalnej, który wystosował pismo w tej sprawie.
- Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który odniósł się do wypowiedzi Pana Suwały
odnośnie niewystarczających środków w budżecie na 2017 r. Jeżeli radnemu bardzo zależy na
zaplanowaniu odpowiedniej kwoty, to powinien starać się przekonać radę do przesunięcia
środków z innego zadania (wskazując z którego) i dołożyć do zadania na którym mu zależy.
- Pan Mirosław Szewc który zapytał, jaki jest termin uchwalania budżetu na 2017 rok przez
radę. W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że do końca 2016 r.
- Pan radny Stanisław Potyra zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego o postępy w
pracy Komisji Statutowej, pracującej nad nowym statutem gminy, oraz zwrócił się uwagę na
sytuację jaka wynikła z sołtysami, aby na spokojnie jeszcze raz przemyśleć tę sprawę i nie
wchodzić w niepotrzebne konflikty. Na podstawie dawnych zwyczajów sesje rady odbywały
się razem z sołtysami i może należy to uszanować. W odpowiedzi Pan Kazimierz Mastalerz
poinformował, że prace komisji statutowej jeszcze się nie rozpoczęły. Na chwilę obecną
opracowany jest Regulamin Pracy Rady, oraz częściowo opracowany statut. Praca Komisji
będzie polegać na zaopiniowaniu

opracowanego statutu po konsultacjach z panem

mecenasem. Być może, że uda się go przyjąć w styczniu. Co do sytuacji z sołtysami, to rada
zna opinię Przewodniczącego i Wójta, więc skoro do rady nie wpłynął wniosek od Wójta, to
nie ma nad czym dyskutować.
W dyskusji głos zabrali:
- Pan Wójt, który poinformował, że z sołtysami są organizowane szkolenia, mają czas dla
siebie. Tematy narad wypływają też od sołtysów i jego zdaniem taka forma jest najlepsza dla
sołtysów, bo na sesji nie było takich tematów.
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- Pan Mirosław Szewc, który stwierdził, że faktycznie mając więcej narad niż rada sesji ich
dochody się zwiększyły, ale będąc na jednej z narad z sołtysami usłyszał od jednego
sołtysów, że rada ich źle potraktowała. W odpowiedzi rady poinformował sołtysa, że przecież
otrzymują zawiadomienia o sesjach i z pewnością są tacy sołtysi, którzy mają czas, aby
przyjść na sesję, a organizacja narad w takiej formie jest dla nich znacznie korzystniejsza niż
kiedy byli na sesjach, jednak sołtysi nie potrafią tego zrozumieć. Należałoby w jakiś sposób
do nich dotrzeć i ich przekonać, że taka forma jest dla nich lepsza, bo mają wójta tylko dla
siebie i mogą poruszyć wszystkie swoje problemy, natomiast podczas sesji tego nie było.
- Zapytaniem wystąpił Pan Marek Chołuj, który chciałby wiedzieć, czy firma, z którą została
podpisana umowa dzierżawy ośrodka zdrowia, po zebraniu w Zajezierzu miała kontakt z
Wójtem. W odpowiedzi Wójt poinformował, że firma nie kontaktowała się z nim i wcale nie
byłby zdziwiony gdyby zrezygnowali, bo sposób jaki zostali potraktowani na zebraniu jest nie
do przyjęcia.
Ad. 6. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała nr XXIII/117/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
wymiaru podatku rolnego. Pan Przewodniczący odczytał Projekt uchwały. Do projektu
uwag nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie uchwały. W
głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXIII/117/16 została
przyjęta jednogłośnie.
2) Uchwała nr XXIII/118/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Pan przewodniczący poinformował, że ta
uchwała

była omawiana na posiedzeniach komisji, które ustaliły stawki zgodnie z

propozycją Wójta. Wyjątek stanowi stawka od terenów rewitalizowanych, gdzie
jednomyślnie wszystkie komisje ustaliły stawkę 15 gr za m², i taką stawkę wpisuje się w
uchwale. Więcej wniosków radni nie zgłosili, więc przewodniczący odczytał projekt
uchwały i zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała nr
XXIII/118/16 została przyjęta. Głos zabrał Pan Mirosław Pułka, który poinformował, że
wstrzymał się od głosu ponieważ obawia się, że jeżeli stawka wejdzie w życie, to
mieszkańcy będą mieli pretensję do rady, że podnosi podatki. Do wypowiedzi radnego
odniósł się Pan mecenas Antoni Leśniewski, który stwierdził, że w chwili obecnej
faktycznie ta stawka gminy nie dotyczy i nie ma tu nad czym dyskutować. Pani Skarbnik
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poinformowała, że w chwili obecnej takie programy rewitalizacyjne są niezbędne jako
załącznik do pozyskania środków o środki zewnętrzne.
3) Uchwała nr XXIII/119/16 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2017 rok. Uwag do uchwały radni nie zgłosili, więc Przewodniczący odczytał projekt
uchwały i zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała
nr XXIII/119/16 została podjęta jednogłośnie.
4) Uchwała nr XXIII/121/16 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 r.
Uwag do uchwały radni nie zgłosili, więc Przewodniczący odczytał projekt uchwały i
zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem uchwały
głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr
XXIII/121/16 została podjęta jednogłośnie.
5) Uchwała nr XXIII/120/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2016-2023. Uwag do uchwały radni nie zgłosili, więc Przewodniczący odczytał projekt
uchwały i zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała
nr XXIII/120/16 została podjęta jednogłośnie.
Ad. 7. Sprawy różne.
Głos zabrali:
- Pan Przewodniczący, który:
− Poinformował o śmierci ojca radnego Marka Drążyka. Pogrzeb odbędzie się w sobotę
o godz. 13.00.
− Poinformował o terminie planowanej sesji budżetowej około 28-30 grudnia .
− Poinformował o dyskusji na temat formy diet dla radnych, oraz ewentualnej
podwyżce, ponieważ podczas wcześniejszych sesji była taka propozycja i rada nad
tym tematem miała się zastanowić pod koniec sesji. Przedłożył radzie propozycje
poszczególnych komisji: Komisja Rewizyjna proponowała podnieść dietę ryczałtową
o 200 zł, Komisja Ogólnospołeczna proponuje o podniesienie diety o 100 zł, przy
jednoczesnym potrąceniu za nieobecność za posiedzenie o 150 zł. Komisja Budżetu i
Gospodarki Gminy nie miała zdania na ten temat. Jeżeli jest taka wola rady, to na
następną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały. Pan Przewodniczący
poinformował, że ostatnia regulacja dotycząca diet radnych była 8 lat temu w 2008
roku. Poprosił o dyskusję na ten temat. Głos zabrał Pan Mirosław Pułka, który ma
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wątpliwości, co sołtysi powiedzą, nie dosyć, że rada wykluczyła ich z sesji, to
jeszcze sobie podniosła diety. Pan Przewodniczący zarządził głosowanie, kto z
radnych jest za przygotowaniem uchwały na następną sesję. Za przyjęciem wniosku
głosowało 8 radnych, więc na następną sesje zostanie przygotowany projekt uchwały
w sprawie ustalenia diet dla radnych.
- Pan Mirosław Pułka podziękował radnym i Wójtowi za przychylne ustosunkowanie się
do budowy drogi w Słowikach Nowych , bo tak się złożyło, że obecnie ta inwestycja się
zakończyła.
- Pan radny Witold Suwała skierował prośbę o naprawienie dziur w chodniku w
miejscowości Zajezierze przy drodze krajowej.
- Pan radny Mirosław Szewc zapytał, czy jest możliwość budowy drogi w Małych
Mozolicach przez pracowników gminy. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że
można byłoby tak zrobić, ale pracownicy gminy mają bardzo dużo pracy. Najlepiej wziąć
firmę zewnętrzną, bo zrobi to szybko i profesjonalnie, a pracownicy gminy nie są
fachowcami.
Pan Wójt odniósł się jeszcze do projektu budżetu, bo jeszcze nie wiadomo, co z
wnioskiem o kanalizację, bo jeżeli gmina otrzyma finasowanie, to z inwestycji trzeba
będzie zrezygnować.
- Pan Przewodniczący poinformował o organizowanym przez Wójta wyjeździe na
Centralne Targi Rolnicze Ptak Warsaw Expo. Wyjazd jest bezpłatny o godz. 8.00 z
Sieciechowa.
- Pan radny Marek Chołuj prosi o zamontowanie lustra w Zajezierzu przy wyjeździe z
tunelu w stronę Wólki Wojcieszkowskiej.
Ad. 8. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący zakończył obrady.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Mirosława Pachocka
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mastalerz
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