Protokół nr XXXIV
Z sesji Rady Gminy Sieciechów
w dniu 27 października 2017 r

Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz
Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00. W sesji udział wzięło 14 radnych (lista
obecności w załączeniu). Pan Przewodniczący przywitał zaproszonych dyrektorów szkół,
radnych, sołtysów i wójta 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. Realizacja zadań oświatowych za rok szkolny 2016/17.
− Wystąpienia Dyrektorów placówek oświatowych.
− Dyskusja.
7. Realizacja inwestycji prowadzonych przez gminę w roku 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Wyrażenia stanowiska Rady Gminy (zmiana nazwy miejscowości Słowiki-Folwark).
2) Wyrażenia stanowiska Rady Gminy (zmiana nazwy miejscowości Stare Słowiki).
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, więc
Przewodniczący zarządził jego przyjęcie. 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. Radni mieli możliwość zapoznania się z treścią
protokołu. Uwag do treści nie zgłoszono. Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie protokołu z
ostatniej sesji. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało
14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z ostatniej sesji Rady
Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami. Głos zabrał Pan
Wójt Marian Zbigniew Czerski, który w punktach przedłożył swoje sprawozdanie za okres od
28.09.2017 do 27.10.2017 r.:
− Podpisanie umowy pożyczki na budowę kanalizacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska,
− Udział w spotkaniu które dotyczyło wytyczenia geodezyjnego Drogi Krajowej nr 48,
− Złożenie dwóch wniosków inwestycyjnych do LGD w dniu 27.10.2017 r. na
zagospodarowanie terenu przy jeziorze Czaple, oraz remontu świetlicy wiejskiej w
Słowikach
− Złożenie dokumentacji rozliczającej budowę placu zabaw.
− Remont świetlicy w Kępicach,
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− Organizacja uroczystości upamiętniających 74 rocznicę pacyfikacji Kępic,
− Zawarcie porozumienia uzupełniającego na budowę chodnika przy ul. 11 listopada w
Sieciechowie.
− Na zakończenie Pan Wójt zaapelował o łagodzenie wszelkich konfliktów w związku z
budową kanalizacji.
Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który
stwierdził, że chwała za to, że nareszcie inwestycje ruszyły, a co za tym idzie powoduje to
ogólne zadowolenie społeczne. Ten okres półtora roku to czas, kiedy wójt musiał nabrać
doświadczenia, natomiast jeżeli powodem opóźnień jest pogoda, to nikt na to nie ma wpływu.
W odpowiedzi Pan Wójt podziękował Panu radnemu za pochwały i stwierdził, że
podziękowania należą się również i radzie, bo inwestycje są również dzięki przychylności i
zrozumieniu rady.
Ad. 6. Realizacja zadań oświatowych za rok szkolny 2016/17. Pan Przewodniczący
poinformował, że Rada otrzymała sprawozdania dyrektorów na piśmie. Następnie poprosił o
zabranie głosu Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zajezierzu Agnieszkę Popis. Pani
Dyrektor przedłożyła radzie swoje sprawozdanie (w załączeniu). Na koniec swojej
wypowiedzi zaapelowała do rady o przychylne ustosunkowanie się do wniosku o utwardzenie
terenu przed szkołą, bo ten teren niezwłocznie wymaga utwardzenia. Głos zabrał Pan
Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który potwierdził, że faktycznie tę inwestycję należy
jak najszybciej zrealizować i poprosił radnych z Zajezierza, aby złożyli wniosek do budżetu o
zaplanowanie środków na tę inwestycję, który osobiście popiera. Następnie głos zabrała Pani
Bożena Wójcicka Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Starych Słowikach, która
przedłożyła radzie woje sprawozdanie (w załączeniu). Na koniec swojej wypowiedzi Pani
Dyrektor stwierdziła, że największym problemem szkoły jest brak sali gimnastycznej, bo
nauka w-f na korytarzu jest bardzo niebezpieczna dla uczniów, coraz częściej zdarzają się
wypadki, więc potrzeba wybudowania sali jest jak najbardziej zasadna tym bardziej, że ilość
uczniów się zwiększy, w związku z reformą i powrotem do szkół ośmioklasowych. Ponadto
aby zwiększyć ilość dzieci należało by zastanowić się nad przyciągnięciem dzieci z Mozolic
Małych, które są dowożone do szkoły w Brzeźnicy i tam wraz z dziećmi idzie subwencja,
która tak naprawdę powinna zostać w gminie. Następnie głos zabrał pan Dyrektor Sławomir
Kowalczyk, który przedstawił swoje sprawozdanie. W swej wypowiedzi przedstawił między
innymi wyniki egzaminów gimnazjalnych, które były poniżej średniej wojewódzkiej. Duży
wpływ na wyniki miało między innymi to, że klasa liczyła 33 uczniów w tym troje dzieci z
upośledzeniem. Na zakończenie swojej wypowiedzi ponownie poruszył sprawę przeniesienia
przedszkola do szkoły. Z pewnością koszt przeniesienia będzie spory, ale na przestrzeni lat
biorąc pod uwagę sam koszt utrzymania budynku ta kwota z pewnością się zwróci. Pan
Dyrektor poprosił radę jeszcze raz o przeanalizowanie tej propozycji, tym bardziej, że ilość
dzieci drastycznie spada. Jeżeli chodzi o dopłacanie do szkół to nie do końca jest tak, bo
nauczyciele zatrudnieni w szkole dopełniają etat w innych placówkach, a kosztami się obciąża
placówkę, w której jest zatrudniony. Pan Przewodniczący poinformował, że do końca roku
gmina dołoży do szkół 461 700 zł, w tym do szkoły Zajezierzu – 88 000 zł., w Słowikach –
277 000 zł. do szkoły w Sieciechowie 96 000 zł. Po analizie widać, że im mniej dzieci w
szkole tym więcej się dokłada. Niepokojąca jest informacja Pana dyrektora Kowalczyka, że
spada liczba dzieci. Dobrym pomysłem jest propozycja przyciągnięcia dzieci z Mozolic
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Małych, tylko pytanie zasadnicze, czy zechcą przyjść do szkoły w Słowikach, oraz czy szkoła
w Brzeźnicy da sobie te dzieci odebrać. Pan Przewodniczący zwrócił jeszcze uwagę na jedną
rzecz, tych szkół jest znacznie więcej niż było kiedyś. Tendencja spadkowa w szkołach jest
alarmująca i w przyszłości nasz samorząd będzie się musiał zmierzyć z tym problemem. Głos
zabrał Pan Witold Suwała, który zwrócił uwagę na brak w sprawozdaniach informacji o
prognozowanej liczbie dzieci w przyszłości. Pan Suwała zwrócił się do Pani Dyrektor Bożeny
Wójcickiej, że dane które podała nie są aktualne, bo w sprawozdaniu jest 60 dzieci w szkole,
a Pani Dyrektor stwierdziła, że jest niespełna 100, więc jak w ciągu roku przybędzie jej 40
dzieci. W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, że dane w sprawozdaniu są za poprzedni
rok szkolny. Natomiast w tym roku szkolnym jest 99 dzieci, w tym 70 w szkole podstawowej
plus zerówka i przedszkole. Głos ponownie zabrał Pan Suwała, który stwierdził, że
przedszkole jest zadaniem własnym gminy i nie powinno się go liczyć do szkoły, bo jest to
stwierdzenie mylne. Głos zabrał Pan Mirosław Pułka, który odniósł się do sprawozdania Pani
Dyrektor Bożeny Wójcickiej, że uczniowie i rodzice wymagają od szkoły coraz więcej, a
przecież są jakieś programy ramowe, które nauczyciel powinien zrealizować. W odpowiedzi
Pani Dyrektor poinformowała, że chodziło jej o to, że technika idzie do przodu i szkoła
powinna sprostać coraz to nowym oczekiwaniom, głównie w wyposażeniu szkoły w
nowoczesne pomoce naukowe, dokształcanie się kadry pedagogicznej, tak aby mogły
przekazywać wiedzę w ciekawy sposób, aby dzieci zachęcić do nauki. Jednak coraz częściej
rodzice zrzucają na szkołę również obowiązek wychowawczy, nie interesują się dziećmi, nie
pomagają im w rozwoju i to jest niepokojące. Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz
Mastalerz stwierdził, że wszystko zależy od dzieci, bo jeżeli będą chciały się czegoś nauczyć
to się nauczą, odniósł się również do informacji na temat zwiększonej liczby wypadków w
szkole. Według niego są dwie przyczyny, albo dzieci są zbyt ruchliwe, albo jest zbyt mało
dyżurów w szkole. Do wypowiedzi odniosła się Pani dyrektor Agnieszka Popis, która
stwierdziła, że wpływ na to ma styl życia dzieci, które coraz więcej czasu spędzają przed
komputerem, a coraz mniej się ruszają i stąd ten problem. Następnie głos zabrał Pan
Stanisław Potyra, który stwierdził, że dyrektorzy mają już duże doświadczenie w kierowaniu
szkołą i w pracy z dziećmi. Nadmienił, że podczas każdej lekcji, czy wycieczki nauczyciel ma
do spełnienia trzy cele: kształcący, poznawczy i wychowawczy i z pewnością te cele są
realizowane. Pan Potyra w swojej wypowiedzi stwierdził, że dydaktyka opiera się na myśli
wielkich myślicieli Greckich Platona, Sokratesa i Arystotelesa. Następnie wiele lat później
Polscy naukowcy Tatarkiewicz, Kotarbiński i inni. Cały czas szkoła ewoluuje, zmienia się.
Obecnie również jesteśmy świadkami powrotu do poprzedniego systemu edukacji. Pan radny
Potyra stwierdził, że Państwo dyrektorzy mają tak bogate doświadczenie i wyksztalcenie, że
bez trudu sprostają oczekiwaniom jakie zostały im postawione, a jednocześnie podziwia i
dziękuje za wspaniałą pracę. Głos zabrała Pani Agnieszka Ciesielska, która zapytała co
spowodowało dopłatę do szkoły w Zajezierzu, bo w latach poprzednich do szkoły się nie
dopłacało. Głos zabrała Pani Sekretarz, która poinformowała, że jest to spowodowane
spadkiem ilości uczniów w szkole. Głos zabrał Pan Dyrektor Sławomir Kowalczyk, który
stwierdził, że wypadki najczęściej zdarzają podczas schodzenia i wchodzenia na klatce
schodowej, lub podczas zajęć w-f. Jeżeli natomiast chodzi o dopłaty do szkół, to jest jedna
zasadnicza przyczyna, a mianowicie w poprzednich latach była jedna klasa w gimnazjum, a
teraz ta klasa została rozbita na trzy szkoły, oczywiście mowa tu o klasie siódmej, a w
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przyszłości i ósmej. Głos zabrał Pan Witold Suwała, który zwrócił się z prośbą do dyrektorów
szkół, aby dane dotyczące ilości uczniów podawali zgodnie ze stanem bieżącym. Głos zabrał
Pan Wójt, który docenia pracę dyrektorów i ich fachowość. Jednocześnie odniósł się do
wypowiedzi Pani dyrektor Bożeny Wójcickiej, która w sowim sprawozdaniu zupełnie
pominęła fakt, że do szkoły opłaca się 277 000 zł., przy czym do dwóch pozostałych szkół
dopłaca się w sumie znacznie mniej niż do szkoły w Słowikach. Zwrócił uwagę, aby w
statystykach nie wykazywać dzieci z przedszkola, bo to jest zwykłe fałszowanie danych.
Stwierdził, że Pani Dyrektor zaczyna mówić słowami Pani Minister, która mówiła o
tworzeniu żłobków, ale na te inwestycje należy znaleźć środki. Pan Wójt stwierdził, że
wolałby, aby Pani Dyrektor przedstawiła Radzie poziom edukacji w szkole w Słowikach.
Odnosząc się do zwiększenia liczby wypadków stwierdził, że wypadki były, są i będą i nic się
na to nie poradzi tym bardziej, że dzieci przecież są ubezpieczone i była nad nimi
sprawowana opieka nauczyciela, to dostaną należne odszkodowanie, więc nie należy zbytnio
tego wyolbrzymiać. Bolączką szkoły w Słowikach jest brak Sali. Pan Wójt zaproponował, że
może pokryć koszty dowozu dzieci do Sali gimnastycznej w Sieciechowie, niestety nie
otrzymał w związku z tym żadnej odpowiedzi od Pani Dyrektor. Natomiast co do sprawy
pozyskania dzieci z Mozolic Małych, to zdaniem Pana Wójta się to nie uda, bo dzieci od lat
uczęszczają do szkoły w Brzeźnicy i trudno będzie to zmienić, a poza tym należy zapewnić
dowóz. Następnie odniósł się do wypowiedzi Pana Dyrektora Sławomira Kowalczyka
odnośnie przeniesienia przedszkola do szkoły. Jego zdaniem poprzednie władze poniosły zbyt
duże koszty, aby to teraz zaprzepaścić, więc należy utrzymać przedszkole tak jak jest. Na
koniec swojej wypowiedzi Pan Wójt stwierdził że docenia wysiłek dyrektorów, ale prosi
również o zrozumienie, bo przy tak dużych wydatkach na szkoły, utrzymania trzech placówek
jest z pewnością dużym sukcesem. Do wypowiedzi na temat przeniesienia przedszkola do
szkoły odniósł się Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który stwierdził, że skoro
decyzje naszych poprzedników były nietrafne, to nie znaczy, że obecna władza ma trwać w
tym błędzie, więc jak najbardziej ma prawo zmieniać i poprawiać błędne decyzje. Drugą
rzeczą może nawet ważniejszą jest fakt, że nikt nie pokusił się o zrobienie kalkulacji kosztów
i pozyskanych oszczędności. Aby rozważyć podjęcie jakiejkolwiek decyzji należałoby
sporządzić takie zestawienia i sprawdzić czy będzie ona opłacalna. Głos zabrał Pan Dyrektor
Sławomir Kowalczyk, który stwierdził, że samo koszt ogrzewania rocznie wynosi około
20 000 zł. Do tego dojdzie jeszcze koszt energii elektrycznej. Głos zabrał Pan Wójt, który
poprosił, aby Pan Dyrektor złożył wniosek do budżetu na 2018 r. o ujęcie tego zadania. W
odpowiedzi Pan Dyrektor poinformował, że taki wniosek złożył. Głos zabrał Pan
Przewodniczący, który na zakończenie podziękował Dyrektorom za ich pracę, za udział w
uroczystościach patriotycznych organizowanych przez gminę i z okazji Dnia Edukacji
Narodowej złożył życzenia. Następnie zarządził przerwę w obradach. Po przerwie
wznowiono obrady.
Ad. 7.
Realizacja inwestycji prowadzonych przez gminę w roku 2017. Pan
Przewodniczący przedstawił w punktach inwestycje, jakie są zrealizowane w 2017 r.:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym
tłocznym dla m. Sieciechów – etap I.
Obecnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej. Zakres prac obejmuje:
- budowę kolektora tłocznego od Występu do Sieciechowa,
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- rurociąg grawitacyjny wraz z przykanalikami i przepompownią w miejscowości Zbyczyn –
Kresy,
- położenie rur w pasie dróg ul. Rynek i ul. Paryż.
Termin realizacji prac, zgodnie z umową: 30.11.2017r.
Wykonawcą jest firma: AG SYSTEM z Krakowa. Kosz inwestycji: 1 447 489,68 zł .
2. Wykonanie nawierzchni dróg gminnych ul. Rynek i ul. Paryż w m. Sieciechów.
Na wykonanie prac został wyłoniony wykonawca drodze przetargowej i została podpisana
umowa z: ZAKŁAD BUDOWY Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85A, 24-173 Markuszów.
Termin wykonania upływa 30.11.2017r. Prace rozpoczną się po ułożeniu w pasie tych dróg
kanalizacji sanitarnej. Koszt inwestycji: 183 127,05 zł.
3. Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice, gm. Sieciechów.
Trwają prace remontowe. Zgodnie z umową termin wykonania to: 15.12.2017r. Zakres prac
obejmuje:
przygotowanie podłogi z desek do renowacji
dopasowanie otworów okiennych i drzwiowych do wymiarów typowych
wykonanie podłoża pod posadzki ceramiczne w pomieszczeniach przedsionka i kuchni
renowacja pieców kaflowych
obicie ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym
montaż stolarki okiennej i drzwiowej
wykonanie posadzki z gresu oraz renowacja podłogi drewnianej
malowanie ścian i sufitów
oczyszczenie, uzupełnienie i renowacja elewacji z desek
renowacja dachu - oczyszczenie i malowanie
założenie rynien i rur spustowych
- renowacja cokołu budynku wykonanie dojścia do budynku i opaski wokół budynku.
Wykonawcą zadania jest: Firma Handlowo Usługowa “DACHMET” Stanisław
Kozak, Borysów 2A, 24-100 Żyrzyn. Koszt inwestycji: 114 248,66 zł. Na realizacje zadania
przyznano dotację w wysokości: 75 877 zł z PROW za pośrednictwem LGD Kozienice.
4. Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Zajezierze.
Zakres prac polegał na:
- przygotowaniu podłoża,
- gruntowaniu,
- wymiana narożników okien i drzwi,
- położenie kleju pod siatkę,
- gruntowanie i położenie tynku,
- naprawa cieknących rynien,
- naprawa podbitki.
Wykonawcą zadania była firma: Usługi Budowlane Tomasz Kulik Nowy Bazanów 19B, 08500 Ryki za kwotę brutto: 26 000,00 zł. Pracę zostały zakończone, w chwili obecnej trwają
czynności odbiorowe.
5. Utwardzenie ul. Zielonej w m. Zajezierze.
Prace polegały na:
- korytowaniu, równaniu terenu,
- wykonaniu warstwy odsączającej z piasku
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- wykonaniu podsypki cementowej
- ułożeniu krawężników i nawierzchni z bloczków betonowych o szerokości 4m.
Wykonano około 300 m.b. drogi. Łączny koszt brutto wykonania zadania (materiały i
robocizna): 59 994,67 zł
Wykonawcą zadania była firma POLTOR Sp. z o.o. z Dęblina. Prace zostały wykonane w
okresie marzec – kwiecień 2017r.
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Nowe
Prace polegały na wykonaniu korytowania, warstwy odsączającej z piasku, ułożeniu
krawężników i nawierzchni z bloczków betonowych.
Wykonano około 100 m.b. drogi. Łączny koszt brutto wykonania zadania (materiały i
robocizna): 31 855,60 zł
Wykonawcą zadania była firma POLTOR Sp. z o.o. z Dęblina. Prace zostały wykonane w
okresie marzec – kwiecień 2017r.
7. Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 328/9 w m. Zajezierze.
Zakres robót obejmował:
- wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem grubość
warstwy wyrównawczej – średnio 3 cm,
- nawierzchnia parkingu z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo –
piaskowej gr. 3 cm – stanowiska postojowe i drogi manewrowe,
- nawierzchnia parkingu z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo –
piaskowej gr. 3 cm – pasy dzielące miejsca postojowe.
Wykonawcą zadania była firma: SADAM FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA Dariusz
Godek, ul. Szydłowiecka 3, 26-600 Radom za cenę brutto: 79 947,66 zł. Prace trwały w
czerwcu br.
8. Budowa kotłowni przy świetlicy wiejskiej w m. Zajezierze.
Prace polegały na:
- zakupie i montażu kotła gazowego,
- zakupie i montażu zbiornika na gaz płynny,
- wykonaniu przyłącza gazu płynnego,
- przeróbce instalacji co w budynku.
Wykonawcą zadania była firma: FHU Kałaska Szczepan z Ryk. Koszt realizacji zadania:
31 056,21 zł. Prace prowadzone były w okresie: luty – marzec 2017r.
9. Budowa studni na boisku sportowym w Zajezierzu.
Prace prowadzone były w kwietniu 2017r przez firmę: Usługowy Zakład Wiertniczy Wiesław
Wicha Dąbrówka 85, 24-120 Kazimierz Dolny i polegały na wykonaniu studni głębinowej i
montażu dodatkowego wyposażenia. Koszt zadania: 4 970,43 zł.
10. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Łoje.
Prace wykonywane były w miesiącu wrzesień 2017r i obejmowały wymianę pokrycia
dachowego na blachodachówkę wraz z obróbką i wymianą orynnowania. Wykonawcą była
firma: F.H.U. „AnMar” Marcin Piskała, Zajezierze. ul. Dworcowa 9, 26-922 Sieciechów za
kwotę brutto: 18 556,51 zł.
11. Remont świetlicy wiejskiej w m. Opactwo.
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Prace polegały na remoncie dachu na świetlicy oraz na wymianie okien. Wykonawcą zadania
była firma F.H.U. „AnMar” Marcin Piskała,
Zajezierze. ul. Dworcowa 9,
26-922 Sieciechów za kwotę brutto: 5253,10 zł.
12. Remont cząstkowy dróg asfaltowych.
Wykonano remont cząstkowy dróg z nawierzchnią asfaltową na terenie całej gminy. Łączna
powierzchnia wyniosła ok. 800 m2. Prace trwały w miesiącach czerwiec – sierpień i
prowadzone były przez firmę: TECHNOLOGIE DROGOWE DRO-REM S.C. Jakub
Jaworski, Marcin Karcz, ul. Rodziny Ziętalów 5A, 26-600 Radom za kwotę brutto:
19 571,51 zł.
13. Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej dojazdowej do pól w miejscowości
Nagórnik
Prace polegały na:
- profilowaniu istniejącej nawierzchni z gruzu betonowego – równiarka – 550,00 m2
- ułożeniu warstwy destruktu asfaltowego, grubości 5 cm- układarka – 550,00 m2
- powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami - jednowarstwowe – 550,00 m2
Prace wykonano w październiku 2017r przez firmę: TECHNOLOGIE DROGOWE DROREM S.C. Jakub Jaworski, Marcin Karcz ul. Rodziny Ziętalów 5A, 26-600Radom za kwotę
brutto: 17 125,87 zł.
14. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy Sieciechów.
Łącznie zebrano od mieszkańców i oddano do utylizacji 46,5 ton wyrobów
zawierających azbest. Koszt zadania 13 458,96 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11 440,00 zł.
15. Budowa chodnika przy ul. 11 Listopada w Sieciechowie.
Trwa budowa chodnika dla pieszych w asie drogi powiatowej nr 1731W w miejscowości
Sieciechów. Zadanie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach. przy
współfinansowaniu Wspólnoty Gruntowej Sieciechów oraz Gminy Sieciechów. Wartość
inwestycji ok. 100 000 zł. – długość ok. 300 m.
16. Remont przepustów w drodze gminnej w miejscowości Słowiki Folwark
Prace wykonane zostały przez firmę: Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Henryk
Kacperczyk Śmietanki 1c, 26-900 Kozienice za kwotę brutto: 2 952,00 zł.
17. Przebudowa drogi gminnej w m. Występ.
W ramach zadania został zakupiony i rozwieziony tłuczeń od firmy: PPHU ANT – TER z
Kowali za kwotę: 7 319,84 zł.
18. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarne w Sieciechowie.
W ramach zadania zakupiono materiały do wykonania termomodernizacji za kwotę:
16 800,00 zł. Koszty wykonawstwa pokrywa OSP Sieciechów.
19. Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec.
W chwili obecnej trwa postępowania mające na celu ustalenie własności gruntu na
wymaganej szerokości drogi. Ponadto zakupiono bloczki do wykonania drogi. Cały czas trwa
dostawa materiałów. Na razie dostarczono bloczki za kwotę 9 987, 06zł.
20. Przebudowa drogi w m. Zbyczyn.
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Obecnie w drodze tej trwają prace mające na celu ułożenie kanalizacji sanitarnej. Po
zakończeniu prac zostanie wykonana nawierzchnia z bloczków betonowych przez Firmę AG
SYSTEM z Krakowa z materiałów zakupionych w latach ubiegłych.
Ad. 8. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała nr XXXIV/173/17 w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy
Sieciechów. Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXXIV/173/17 w sprawie
wyrażenia stanowiska Rady Gminy Sieciechów i poinformował, że sprawę na temat
zmiany nazw miejscowości była omawiana na poprzedniej sesji. Jednak po konsultacjach
z Panem Mecenasem rada aby wyrazić swoje stanowisko w sprawie nazwy miejscowości
winna podjąć stosowną uchwałę. Chodzi tu oczywiście o dołożenie myślnika w nazwie
Słowiki-Folwark. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził
głosowanie nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie
było. Uchwała nr XXXIV/173/17 została przyjęta jednogłośnie.
2) Uchwała nr XXXIV/174/17 w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy
Sieciechów. Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXXIV/174/17 w sprawie
wyrażenia stanowiska Rady Gminy Sieciechów i poinformował, ta uchwała dotyczy
wyrażenia opinii rady na temat propozycji pozostawienia potocznej nazwy Leśna Rzeka
jako części wsi Słowiki Stare. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący
zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych,
za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie
było. Uchwała nr XXXIV/174/17 została przyjęta jednogłośnie.
3) Uchwała nr XXXIV/175/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017-2024. Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana
podczas komisji. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący odczytał
treść uchwały nr XXXIV/175/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej
na lata 2017-2024 i zarządził głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie
było. Uchwała nr XXXIV/175/17 została przyjęta jednogłośnie.
4) Uchwała nr XXXI/176/17 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017 r.
Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXXIV/176/17 w sprawie zmian w
Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017. Głos zabrał Pan Marek Chołuj, który zapytał o
kwotę 10 000 zł na OSP w Sieciechowie. Podczas poprzedniej sesji zwrócił się z
zapytaniem, co z budową oświetlenia ulicznego w Wólce Wojcieszkowskiej, bo w
budżecie była zaplanowana kwota 15 000 zł na budowę oświetlenia w Mozolicach i
Wólce Wojcieszkowskiej, następnie uzyskał od Pana Wójta odpowiedź, że nie ma
pieniędzy, teraz nagle okazuje się, że są pieniądze, ale na OSP. Pan Marek prosi o
wyjaśnienie tej sytuacji, bo jej nie rozumie. Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik Halina
Wrona, która poinformowała, że to zadanie będzie realizowane przez okres dwóch lat. To
znaczy w tym roku zostanie zrobiony projekt, natomiast realizacja została przeniesiona na
rok 2018 i jest uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Więcej uwag nie
zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu udział wzięło
14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXIV/176/17 została przyjęta jednogłośnie.
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Ad. 9.Sprawy różne.
Głos zabrał Pan Marek Chołuj poinformował, że jakiś czas temu złożył dwa wnioski: o
umieszczenie lustra, oraz drogowskaz w kierunku na Wólkę Wojcieszkowską i chciałby
wiedzieć, co dalej tą sprawą, bo minęło już dość dużo czasu, a nie ma w tej sprawie żadnych
informacji. Głos zabrał Pan Jarosław Balcerek, który chciał złożyć wniosek o podłączenie
Świetlicy Wiejskiej w Opactwie do sieci energetycznej. W odpowiedzi Pan Wójt
poinformował, że został już złożony wniosek o wykonanie przyłącza. Głos zabrał Pan
Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który przypomniał, że składanie wniosków było w
punkcie 5 porządku obrad, a teraz są sprawy różne i pouczył Pana radnego, aby nie mylić tych
punktów. Następnie odczytał zaproszenie, jakie skierował Pan Dyrektor Sławomir Kowalczyk
na konkurs Piosenki Patriotycznej, który odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 9.00. Pan
Przewodniczący przypomniał również o uroczystości 73 rocznicy pacyfikacji wsi Kępice, na
którą również zaprasza.
Ad. 10. Zamknięcie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan
Przewodniczący zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono
Protokołowała: Mirosława Pachocka
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Kazimierz Mastalerz
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