Protokół nr XXXV
Z sesji Rady Gminy Sieciechów
w dniu 24 listopada 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 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sieciechów na lata 20172020 z perspektywą do roku 2024”.
2) Obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
3) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego
podatku.
4) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Starych Słowikach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Starych Słowikach im. Kazimierza Ośki w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Starych Słowikach w

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w

Starych Słowikach im. Kazimierza Ośki.
5) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zajezierzu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zajezierzu w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Zajezierzu w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Zajezierzu.
6) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sieciechowie w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie
im. Armii Krajowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sieciechowie
w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie im. Armii Krajowej.
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7) Zmian w budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017.
7. Sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych

Radnych Rady Gminy

Sieciechów oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych za 2016 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Pani Skarbnik Halina Wrona zgłosiła wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2017-2014. Pan Przewodniczący przekazał wniosek do przyjęcia przez
Radę Gminy. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Wniosek został przyjęty
jednogłośnie. Następnie Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie porządku obrad wraz z
proponowanymi zmianami. 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
27.10.2017 do 24.11.2017 r.:
− Udział w uroczystościach związanych ze ślubowaniem uczniów kl. I.
− Nadzór i spotkanie z przedstawicielami miejscowości Zbyczyn-Kresy w sprawie trudności
wynikających podczas budowy kanalizacji.
− Odbiór chodnika przy ul. 11 Listopada w Sieciechowie.
− Spotkanie z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu kanalizacji i położenia
asfaltu.
− Sprzedaż autobusu.
− Rozliczenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotyczącej azbestu.
− Spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie
pożyczki na budowę kanalizacji.
− Ogłoszenie zapytania ofertowego na odśnieżanie dróg gminnych.
2

− Złożenie wniosków o dofinansowanie zadań w ramach PROW za pośrednictwem LGD
Puszcza Kozienicka: „zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie”, „remont
świetlicy w Słowikach Folwark”
Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który
zgłosił trzy wnioski:
1- O skierowanie pisma do zarządu GS SCh w Gniewoszowie o zdjęcie tablicy
informacyjnej sklepu, ponieważ sklepu już dawno nie ma, a tablica dla
przejeżdżających jest mylna.
2- Następnie poprosił o skierowanie pisma do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Kozienicach o wyczyszczenie Strugi Mozolickiej, ponieważ stojąca

woda

podchodzi gruntem do piwnic i garaży w budynkach mieszkalnych.
3- O skierowanie pisma do GDDKiA z prośbą o postawienie tablicy o ograniczenie
prędkości na całej długości miejscowości Mozolice Duże do 50 km/h.
Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który poinformował, że od
nowego roku do porządku sesji zostaną wprowadzone dwa nowe punkty:
- odpowiedzi Wójta na zapytania i wnioski radnych,
- informacja przewodniczących Komisji Rady Gminy dotyczących spraw poruszanych na
komisjach, chodzi o to, aby przewodniczący poinformowali radę czym zajmowały się komisje
i jakie tematy poruszały.
Następnie głos zabrał Pan Mirosław Pułka, który odniósł się do przygotowanej uchwały
dotyczącej „Programu Ochrony Środowiska” i stwierdził, że w owym programie jest mowa o
szkodliwości dróg, a nie ma mowy o szkodliwości torów kolejowych. Pan Przewodniczący
stwierdził, że uwaga Pana radnego jest słuszna, tylko na wprowadzanie w obecnej chwili
poprawek jest zbyt późne, ponieważ uwagi należało zgłaszać podczas komisji i jeżeli były
zasadne zostały uwzględnione w programie. Następnie głos zabrała Pani Radna Sylwia
Komorek, która zgłosiła wniosek o przestawienie godzin zapalenia i gaszenia się lamp: o
zmierzchu do 2300 i od 5 00 do 6 30
Ad. 6. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała nr XXXV/177/17 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Sieciechów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. Pan
Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXXV/177/17 w sprawie przyjęcia Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku
2024. Pan Przewodniczący poinformował, że radni omawiali i wnosili poprawki podczas
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komisji, oprócz tego Program Ochrony Środowiska został pozytywnie zaopiniowany
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie, oraz Zarząd Powiatu Kozienickiego.
Następnie 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 XXXV/177/17 została
przyjęta jednogłośnie.
2) Uchwała nr XXXV/178/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej
podstawę podatku rolnego. Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały. Uwag do
uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad

jej

przyjęciem. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXV/178/17
została przyjęta jednogłośnie.
3) Uchwała nr XXXV/179/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Przewodniczący odczytał treść uchwały i
poinformował, że uchwała była omawiana podczas komisji, uwag do treści uchwały nie
wniesiono, więc Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad

jej przyjęciem. W

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXV/179/17 została
przyjęta jednogłośnie.
4) Uchwała nr XXXV/180/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Słowikach w Zespole
Szkolno–Przedszkolnym w Starych Słowikach im. Kazimierza Ośki w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową w Starych Słowikach w

Zespole Szkolno–

Przedszkolnym w Starych Słowikach im. Kazimierza Ośki. Głos zabrała Pani
Wiceprzewodnicząca Zofia Wójcik, która odczytała treść uchwały. Uwag do uchwały nie
zgłoszono, więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział
wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXV/180/17 została przyjęta jednogłośnie.
5) Uchwała nr XXXV/181/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zajezierzu w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Zajezierzu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Zajezierzu

w

Zespole

Szkolno

–

Przedszkolnym

w

Zajezierzu.

Pani

Wiceprzewodnicząca Zofia Wójcik, która odczytała treść uchwały. Do treści uchwały
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odniósł się Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który stwierdził, że w dziwny
sposób szkoła nosząca imię Kaprala Michała Okurzałego obecnie tego imienia nie ma.
Być może ktoś popełnił błąd, a być może podczas nadania szkole statusu zespołu szkolnoprzedszkolnego pojawił się ten błąd. Pani Mirosława Pachocka poinformowała Radę, że
Komisja Rewizyjna jakiś czas temu podczas jednej z komisji zgłosiła wniosek do
Dyrektora Szkoły o wyjaśnienie sprawy nadania imienia. W odpowiedzi otrzymała
informację, że ani rodzice, ani Rada Pedagogiczna nie składają wniosku o nadanie imienia
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Zajezierzu, bo Rada może nadać imię szkole na
wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. Głos zabrał Pan Przewodniczący, że nic
nie stoi na przeszkodzie, że by jeszcze raz poruszyć ten temat po konsultacji z
prawnikiem. Pan Wójt proponuje aby faktycznie przyjąć uchwałę w obecnej wersji a w
przyszłości po konsultacjach z prawnikiem wrócić do tematu. Poinformował również, że
odnośnie Michała Okurzałego otrzymał wniosek o zdjęcie z panteonu bohaterów
nazwiska Kaprala Okurzałego, oraz o zdjęcie imienia nadanego szkole w Zajezierzu. Pan
Wójt musi odpowiedzieć na ten wniosek, więc w przyszłości należy wrócić do tego
tematu. Więcej uwag nie zgłoszono, więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła przyjęcie
uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXV/181/17
została przyjęta jednogłośnie.
6) Uchwała nr XXXV/182/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie w Zespole Placówek
Oświatowych w Sieciechowie im. Armii Krajowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Sieciechowie w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie im.
Armii Krajowej. Głos zabrała Pani Wiceprzewodnicząca Zofia Wójcik, która odczytała
treść uchwały. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pani Wiceprzewodnicząca
zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr
XXXV/182/17 została przyjęta jednogłośnie. Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz
Mastalerz, który podziękował Pani Zofii Wójcik za przeprowadzenie głosowania nad
uchwałami i zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie obrady wznowiono.
7) Uchwała nr XXXV/183/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2017-2024. Zmiany w uchwale omówiła Pani Skarbnik Halina Wrona. Następnie Pan
Przewodniczący odczytał treść uchwały. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pan
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Przewodniczący zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie
było. Uchwała nr XXXV/183/17 została przyjęta jednogłośnie.
8) Uchwała nr XXXV/184/17 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017 r.
Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXXV/184/17 w sprawie zmian w
Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017. O wyjaśnienie uchwały Pan Przewodniczący
poprosił Panią Skarbnik Halinę Wronę, która wyjaśniła wprowadzone zmiany. Uwag do
uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu
udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,

głosów

przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXV/184/17 została przyjęta
jednogłośnie.
Ad. 7. Sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy
Sieciechów oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych za 2016 rok. Głos
zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który poinformował Radę, że z Urzędu
Skarbowego otrzymał informację na temat oświadczeń majątkowych Rady i Kierowników
jednostek organizacyjnych. Polecił, aby każda z osób, wobec których są uwagi zapoznał się z
treścią uwag, oraz potwierdził swoim podpisem, że zapoznał się z uwagami. Pan
Przewodniczący odczytał nazwiska radnych, wobec, których są uwagi. Polecił, aby podobnie
jak kierownicy, wyczytani Radni zapoznali się z uwagami i potwierdzili swoim podpisem ten
fakt.
Ad. 8. Sprawy różne. W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że od
poniedziałku zacznie się remont Sali Konferencyjnej, więc być może kolejna sesja będzie w
Zajezierzu w Świetlicy Wiejskiej. Następnie Pan Wójt poinformował, że ogromnym
problemem dla gminy oprócz szkół jest fakt, że dzieci z naszej gminy uczęszczają do
przedszkola w innej gminie. Głównie chodzi tu o Mozolice Duże i Małe. Dzieci poszły do
przedszkola w Brzeźnicy, co dodatkowo obciąża nasz budżet o około 50 000 rocznie. Pan
Wójt poruszył również sprawę oświetlenia ulicznego i stwierdził, że jest ogromny problem z
firmą, którzy nie dotrzymują terminów. Głos zabrał Pan Witold Suwała, że skoro firma nie
wywiązuje się z umowy, to nie należy płacić faktur. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował,
że firma do tej pory nie wystawiła ani jednej faktury. Pan Przewodniczący stwierdził, że
faktycznie należy przeanalizować umowę i zweryfikować kwestię niedotrzymania terminów.
Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynęła petycja Stowarzyszenia Pogrzebowego z
prośbą o poparcie w sprawie podniesienia zasiłku pogrzebowego. Następnie głos zabrał Pan
Witold Suwała, aby przejrzeć dokumentację szkoły i sprawdzić w jakim momencie szkole
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zniknęło imię i co można z tym faktem zrobić. Pan Przewodniczący poinformował, że imię
Kaprala Okurzałego zniknęło w momencie nadania szkole statusu zespołu szkolnoprzedszkolnego i być może było to zgodne z prawem. Do końca nie wiadomo, czy Kapral
Okurzały istniał, czy nie, ale bezsprzeczny jest fakt, że podczas akcji forsowania Wisły
poległo wiele ofiar i nad tym się należy skupić, bo organizując uroczystości patriotyczne przy
pomniku w Głuścu upamiętniamy Rocznicę Forsowania Wisły i ofiary poległych podczas tej
akcji, a nie Kaprala Okurzałego. Następnie poprosił Radę o powstanie i uczczenie minutą
ciszy pamięć zmarłej Alicji Ochockiej, która przez wiele lat prowadziła obsługę Rady Gminy.
Ad. 9. Zamknięcie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący
zamknął obrady XXXV sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono
Protokołowała: Mirosława Pachocka
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Kazimierz Mastalerz
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