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Protokół z sesji Nr III/2014
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 22 grudnia 2014r.

Ad. 1.
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy p. Kazimierz Mastalerz. Obrady
sesji rozpoczęły się o godzinie 10-tej. Na sesji obecnych było 15 radnych na stan 15.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Mastalerz powitał radnych, sołtysów,
zaproszonych gości. Stwierdził kworum do podejmowania uchwał. Odczytał porządek obrad.
Ad. 2.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania – wnioski radnych.
5. Zatwierdzenie Budżetu Gminy w Sieciechowie na 2015r.
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
- odczytanie opinii Komisji Budżetowej i wniosków radnych
- dyskusja nad wzniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
- głosowanie nad projektem Uchwały budżetowej i projektem uchwały w sprawie
Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
6. Podjęcie uchwał:
- Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sieciechów,
- Uchwała w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
- Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych ( przewodniczącego
komisji i członków komisji),
- Uchwała w sprawie określenia zasad na jakich przewodniczącemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej ( sołtysowi) przysługuje dieta,
- Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2015 rok
- Uchwała w sprawie pracy Rady Gminy na 2015r.
- Uchwała w sprawie pracy Komisji Rady Gminy
- Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad sesji.
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Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia porządku obrad
dzisiejszej sesji Rady Gminy. Wszyscy radni ( 15) byli za przyjęciem porządku obrad.
Przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Ad. 3.
Protokół z ostatniej sesji z dnia 9 grudnia 2014r. został odczytany przez pracownika Urzędu
Gminy. Uwag do protokołu radnie nie wnieśli. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem
protokołu Nr II/2014r. Protokół został jednogłośnie przyjęty.
Ad. 4.
Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Przewodniczący nadmienił, że uchwały otrzymali radni, na komisjach zostały omówione.
Pan radny Witold Suwała zapytał co należy zrobić aby uruchomić drogę do cmentarza w
Zajezierzu ( przedłużenie ul. Lotniskowej) i wśród wspólnoty co należy wykonać, aby włączyć
do planu inwestycyjnego. Zapytał również o budowę parkingu w Zajezierzu naprzeciwko
kościoła ( Parking jest rozkopany, koszt parkingu, metraż)
Pani radna Mirosława Pachocka poinformowała, że młodzież w Słowikach chciałaby
uruchomić siłownię w świetlicy w Słowikach.(obecnie świetlica jest pusta)
Pani sołtys wsi Głusiec p. Aldona Klimowicz-Mastalerz prosiła o wykonanie kilku zdjęć z sesji
umieściłaby na stronie internetowej. Prosiła o wyrażenie zgody.
Pan radny Mirosław Szewc – położenie trzech słupów oświetleniowych przy drodze krajowej
Nr 48 w Mozolicach Dużych – pozwolenie na budowę wygasa z dniem 15 lipca 2015r.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt – wystąpiono do trzech firm z zapytaniem o cenę. , I projektant
złożył ofertę na 17.000 zł, II projektant na 11.600 zł. Projekt opiewa na 11.000 zł
Pan Wójt poinformował, że dowozem dzieci z Leśnej Rzeki w okresie zimowym zajmie się p.
Dyrektor.
Strona internetowa już ruszyła i funkcjonuje. Odpowiedzialna jest za to Pani Kalbarczyk. Pan
informatyk gminy ma administrować tę stronę.
Oświetlenie dróg należy do zadań gminy. Pan Wójt podjął decyzję na wniosek mieszkańców
o wcześniejsze włączenie lamp , dotyczy Kępic.
Parking w Zajezierzu w pierwotnej wersji , projekt na parking był odrzucony z Urzędu
Marszałkowskiego otrzyma gmina max – 60.000 zł, Ile konkretnie nie wiadomo . Droższy z
kostka brukową opiewał na 190.000 zł – powierzchnia 1300m Dlatego trzeba było wykonać
nowy projekt o połowę pomniejszony , za projekt wydano 4.000 zł w 2014 r. a na 2015r.
przeznaczony 10.000 zł
Ad. 5.
Przystąpiono do punktu 5
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Zatwierdzenie Budżetu Gminy w Sieciechowie na 2015r.
Pan Przewodniczący zaznaczył, że komisje pracowały nad projektem budżetu i Wieloletniej
Prognozie Finansowej. Zatem poprosił p. Skarbnik Gminy Iwonę Czerską aby odczytała
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oddział w Radomiu. ( opinia w
załączeniu)
Pan Przewodniczący w swojej wypowiedzi oświadczył, że odnośnie funduszu sołeckiego,
jeśli przeznaczymy pieniądze to nie na remizę OSP lecz na Świetlicę Wiejską. Ponadto
zwrócił uwagę na wykorzystanie funduszu sołeckiego – wykorzystać pieniądze z funduszu
sołeckiego na gruntach gminy , nie na własnych
Pani sołtys wsi Występ w swojej wypowiedzi poruszyła obok parkingu jest droga gminna i
zebrania wiejskie przeznaczyło kwoty na drogę gminną.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy pani Mirosława Pachocka odczytała projekt Uchwały Nr
III/6/14 z dnia 22 grudnia 2014r. Pan Przewodniczący poprosił Panią Przewodniczącą
Komisji Budżetowej panią Kosicką o odczytanie opinii Komisji Budżetowej i wniosków
radnych.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetowej powiedziała, że trzy komisje obradowały w dniu 20
grudnia 2014r. , pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej i wniosków do projektu
budżetu na 2015r.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt budżetu Rady Gminy na
2015r. w głosowaniu wzięło udział 15 radnych za przyjęciem projektu było 15 radnych.
Wstrzymujących i przeciwnych nie było. Zatem Uchwała Budżetowa Nr III/6/14 z dnia 22
grudnia 2014r. została podjęta jednogłośnie ( uchwała w załączeniu)
Następnie pani Skarbnik odczytała opinię RIO Nr Ra.432.2014 z dnia 1grudnia 2014r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023r.
Pani Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mirosława Pachocka odczytała projekt Uchwały Nr
III/5/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20152023 . Przystąpiono do głosowania Uchwały, w którym wzięło udział 15 radnych przeciwnych
i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr III/5/14 z dnia 22 grudnia 2014r. została podjęta
jednogłośnie ( uchwała w załączeniu )
Ad. 6
Następnie przystąpiono do projektu uchwały Nr III/7/14 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta
Gminy Sieciechów. Pan Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył , że wynagrodzenie
obecnego wójta pozostaje na tym samym poziomie co poprzedniego. Wobec powyższego
przystąpiono do głosowania projektu Uchwały Nr III/7/14 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sieciechów. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie było. Zatem w/w Uchwała została podjęta
jednogłośnie. ( uchwała w załączeniu )
Następnie przystąpiono do głosowania Uchwały NR III/8/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w
sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
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Pan Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mastalerz zaproponował odrzucenie wyższej
kwoty 1200 – dla Przewodniczącego , 500 dla Wiceprzewodniczącego ( dwie komisje ustaliły
taką dietę) z dniem 1 stycznia 2015r.
Prosi o przegłosowanie dla Przewodniczącego 1000 zł , dla Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy – 500 zł Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę
odrzucającą wyższa kwotę ( 1200 zł dla Przewodniczącego Rady Gminy) Radni na prośbę
Przewodniczącego Rady Gminy odrzucili tą uchwałę..
Pan Przewodniczący poddał drugi wniosek. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Wstrzymujących i przeciwnych nie było. Zatem Uchwała Nr III/8/14 z dnia 2 grudnia 2014r.
została podjęta jednogłośnie . ( uchwała w załączeniu )
Uchwała Nr III/9/14 w sprawie ustalenia diet dla radnych, Przewodniczący Rady
zaproponował pozostanie na obecnym poziomie tj. dla Przewodniczącego komisji – 350 zł,
dla radnych – 300 zł . Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie utrzymania wysokości diet dla radnych na dotychczasowym poziomie.
Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku było 15 radnych. Przeciwnych i
wstrzymujących nie było. Zatem w/w wniosek został przyjęty. ( uchwała w załączeniu )
Następnie przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie określenia zasad na jakich
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej ( sołtysowi) przysługuje
dieta. Pan Przewodniczący zaproponował podtrzymanie diet na dotychczasowym poziomie (
dieta) 80 zł. Pan Wójt zaproponował raz na kwartał zorganizowanie płatnej jednej narady
sołeckiej , na której będą zapraszane osoby związane z m.in. rolnictwem ( WOPR, Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUSem, Rzecznikiem Praw i Konsumenta).
Wniosek w sprawie określenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego
jednostki pomocniczej ( sołtysowi) przysługuje dieta został przyjęty przez Radę Gminy
jednogłośnie. ( uchwała w załączeniu )
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr III/9/14 z dnia 22 grudnia
2014r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Projekt w/w
Uchwały odczytała Pani Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Mirosława Pachocka .
Głosowało 15 radnych. Przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała została
jednogłośnie podjęta. ( uchwała w załączeniu )
Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr III/10/2014 w sprawie pracy Rady Gminy
na 2015 rok. Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w/ projekt
Uchwały. Głosowało 15 radnych. Przeciwnych i wstrzymujących nie było. Zatem Uchwała Nr
III/10/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia pracy Rady Gminy na 2015 rok została
podjęta jednogłośnie. ( uchwała w załączeniu )
Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr III/11/14 z
dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok. Pani
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały . Pan Przewodniczący
nadmienił, że w/w projekt został omówiony na komisjach. Poddał pod głosowanie projekt
Uchwały Nr III.11/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie pracy Komisji Rady Gminy. Ta
Uchwała została podjęta jednogłośnie. ( uchwała w załączeniu )
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Następnie Pani Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr III/12/14 z
dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. Pan
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr III/12/14 z dnia 22 grudnia
2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. W głosowaniu wzięło udział 15
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymujących i przeciwnych nie
było. Zatem Uchwała Nr III/12/14 została podjęta jednogłośnie
( uchwała w załączeniu )
Pan Wójt Gminy Sieciechów oświadczył, że będzie zmieniona Gminna Komisja Alkoholowa i
Interdyscyplinarna. Zaznaczył, że wystarczą 4 osoby. Z uwagi na wyjazd do Starostwa
Powiatowego Pan Wójt życzył Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego Nowego Roku. Pan Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutą przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy omówiła Pani Skarbnik Gminy. W
dochodach w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan
dochodów o środki przekazane przez Urząd Marszałkowski – część opłat z tyt. korzystania
ze środowiska ( 324 zł) .
W wydatkach
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan wydatków dotyczący budowy
kanalizacji w Sieciechowie ( 100.000 zł).
w dziale 600 – Transport i łączność – zwiększono plan wydatków na zakup materiałów ( gł.
Tłucznia), zakup usług, remonty ( łącznie 40.000 zł) ( do każdej dokładaliśmy z funduszy
sołeckich)
w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków dotyczący opłat i składek
( 15.169 zł)
w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejszono plan wydatków dotyczący opłat i składek (
4.000 zł)
w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków w placówkach
oświatowych w związku z niedoborami na koszty związane z wynagrodzeniami i zakupem
materiałów, koszty pobytu dzieci poza gminą ( ogółem 184.000 zł) ( + ZUSu i podatki w tym
roln.)
w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków na pobyt mieszkańców w
domach pomocy społecznej i rodzinach zastępczych ( łącznie 136.531 zł)
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenia planu wydatków związanych
z wynagrodzeniami ( łącznie 1.700 zł)
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0- zwiększenia planu wydatków
w związku z otrzymanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska (
324 zł). Ponadto zwiększa się plan o środki na działalność ref. Gospodarki komunalnej (
20.000 zł)
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków
dotyczący świetlic (10.000 zł)
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 22
grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
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za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymujących i przeciwnych nie było. Zatem
Uchwała Nr III/13/14 została podjęta jednogłośnie.
Ad. 7
Pan Przewodniczący rady Gminy Kazimierz Mastalerz poinformował, że w miesiącu styczniu
nie będzie sesji a w miesiącu lutym odbędą się zebrania wiejskie w celu wyboru sołtysa i
Rady Sołeckiej. Zarządzenie Wójta w tej sprawie zostanie przesłane sołtysom i radnym.
Przypomniał o oświadczeniach majątkowych- należy złożyć do końca 2014 roku
Pan Przewodniczący przekazał gorące życzenia noworoczne . Podziękował za udział w sesji
radnym i sołtysom i zamknął obrady sesji.
Protokółowała
Halina Witkowska

