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Protokół z sesji Nr VI/2015
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 24.04.2015 r.
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy w Sieciechowie Pan Kazimierz
Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10-tej. Przewodniczący otworzył VI sesję VII
kadencji Rady Gminy w Sieciechowie, przywitał Pana Wójta Mariana Zbigniewa Czerskiego,
wraz z pracownikami, Radnych i Sołtysów. Na podstawie listy obecności 13 radnych
obecnych( lista obecności w załączeniu) stwierdził kworum do podejmowania uchwał i
zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie miedzy sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie gminy:
- informacja Komendanta komisariatu policji w Gniewoszowie,
- informacja Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Sieciechowie.
7. Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiej Komendzie Policji z siedzibą w
Radomiu na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie,
2. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2014 rok,
3. Przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
9. Sprawy różne
10. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego porządku obrad. Uwag nie wniesiono, za
proponowanym porządkiem obrad głosowało 13 radnych przeciwnych i wstrzymujących nie
było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Pkt. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji został odczytany przez pracownika Urzędu Gminy Mirosławę
Pachocką.
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Uwag do protokołu nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych
przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty
jednogłośnie.
Pkt. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami, tj. od 24 marca
2015 r. do 24 kwietnia 2015 r.
Pan Wójt poinformował, że uczestniczył w spotkaniu z kołem emerytów wojskowych Nr 17
w Dęblinie , które dotyczyło uroczystości w dniu 3.08.2015 r. związanych z forsowaniem
Wisły. Poinformował, że starostwo powiatowe wyraziło wolę ufundowania projektu nowego
postumentu pomnika Okurzałego niestety do tej pory nie ma żadnych informacji w tej
sprawie. Pan wójt zaproponował, aby odnowić już istniejący postument, którego koszt
wyniesie ok. 6-7 tys. zł. Zaznaczył również że należy także uporządkować teren wokół
pomnika. Poinformował także, że gospodarka komunalna wykona maszty flagowe. Dnia 21
kwietnia 2015 r. Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu z LGD w Kozienicach, którego tematem
było pozyskiwanie funduszy unijnych, skierował apel do radnych i sołtysów, aby złożyli na
piśmie informację, co należy zrobić w danej miejscowości. Pracownik gminy już musi podjąć
pracę nad wnioskami do LGD, aby można było jak najbardziej efektywnie je wykorzystać.
Przeznaczona kwota na ten cel to około 300 000 zł. Pan wójt zaznaczył, że przy realizacji
projektów na pewno będzie brana pod uwagę kolejność realizacji inwestycji. Pan
Przewodniczący zapytał, co wchodzi w zakres wnioskowania na rok 2016? Pan wójt
poinformował, że głównie będą to świetlice wiejskie, place zabaw. Podał przykład świetlicy
w Kępicach , Słowikach , Mozolicach. W ten zakres wchodzą również siłownie plenerowe,
którą można by było zrobić w parku w Sieciechowie. jeżeli chodzi o place zabaw, to należy
doposażyć plac w Sieciechowie i Słowikach. Pan Wójt wspomniał, że ze sprzedaży drzew
zostały zakupione nowe drzewka do posadzenia. Dnia 23 kwietnia odbyło się spotkanie z
Wicemarszałkiem

Województwa Mazowieckiego Leszkiem Ruszczykiem na temat

opracowania i wdrożenia projektu tras rowerowych „Puszczyk” na terenie regionu
radomskiego.. Niestety inwestycje zrzuca się na samorządy, które same mają wyłożyć środki
na ten cel. Zostały powołane obwodowe komisje wyborcze związane z wyborami na
prezydenta RP. Trwają również przygotowania do wyborów uzupełniających do Rady Gminy
w okręgu wyborczym Nr 1, które są zaplanowane na dzień 5 lipca 2015 r. Odbyło się również
spotkanie z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej
oferty dla gminy. Zrezygnowano z usług PZU, a podpisano umowę z firmą UNIQA. Zostały
również wypowiedziane umowy na monitoring obiektów gminy. Został ogłoszony przetarg i
wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawiła firma UNIVERSUM. Firma
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zaproponowała stawkę najniższą 43 zł od punktu, gdzie poprzednia firma kosztowała gminę
86,10 zł od punktu. Pan Wójt poinformował, że trwają prace nad projektami organizacyjnymi
w szkołach na rok szkolny 2015/2016. Na szkoły gmina rocznie przeznacza 1,5 mln. zł.
Projekty są zatwierdzane zarządzeniem wójta, w którym wójt proponuje aby nauczyciele w
wieku emerytalnym mogli odejść na emeryturę, bądź byli zatrudnieni na ½ etatu. jest również
propozycja łączenia klas. Pan Wójt ustosunkował się również do wniosku Pana Witolda
Suwały z poprzedniej sesji odnośnie ulicy Księdza Sałka. Należy umieścić znaki zakazu po
lewej stronie. Chodzi głównie o to aby ludzi odzwyczaić od parkowania, ponieważ jest nowo
wybudowany parking i tam ludzie powinni parkować. Pan Wójt zaapelował również aby
rozważnie interweniować odnośnie psów. Zanim zostanie powiadomiony urząd o bezpańskim
psie, należy się upewnić, czy rzeczywiście jest on bezpański. Już były dwie sytuacje w
Słowikach. Jednego psa koło szkoły niestety trzeba było odłowić i ponieść koszt 1600 zł.
Natomiast wpłynęła druga skarga z Leśnej Rzeki, właściciel zmarł, a psy zostały. Udało się
jednak porozumieć z bratem zmarłego i sprawa została pozytywnie załatwiona.
Pkt. 5. Interpelacje , zapytania i wnioski radnych.
Pan radny Mirosław Szewc zapytał czy na spotkaniu LGD była mowa na temat dróg. W
odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że z LGD raczej nie będzie projektów na drogi.
Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący informując radnych o poczynionych staraniach z
tytułu wprowadzenia oszczędności w gminie. Natomiast z kolei gmina ponosi ogromne
koszty związane z oświatą. Pan Przewodniczący zaapelował do radnych aby zastanowić się co
należy zrobić aby rozwiązać problem oświaty. We wrześniu rada musi podjąć jakieś decyzje.
W tej chwili gmina dokłada już około 900 tys. zł. Ministerstwo zmniejszyło subwencję o
około 139 tys. zł.
Pkt. 6. Bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie gminy.
Głos zabrał zaproszony na sesję Komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie
podinspektor Jarosław Szczypiór.

Przestawił sprawozdanie za rok 2014 w (załączeniu).

Omówił szczegółowo funkcjonowanie posterunku policji w Gniewoszowie., a także
informację o zdarzeniach na terenie gminy. Zaapelował również o większą rozwagę w
zabezpieczaniu swoich posesji w związku z częstymi włamaniami. Poinformował również o
sukcesach policji związanych z ujęciem przestępców, gdzie wykrywalność wyniosła ogólnie
85%.
Po przedstawieniu sprawozdania, Pan radny Mirosław Szewc zapytał o włamanie w
Mozolicach Dużych, a także ile kilometrów przejeździ jeden samochód. W odpowiedzi Pan
podinspektor poinformował, że do dnia dzisiejszego nie udało się wykryć sprawcy, natomiast
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je żeli chodzi o ilość kilometrów, to jeden samochód miesięcznie wykonuje średnio 4,5 tys.
km. Następnie Pan Szczypiór przedstawił Radzie prośbę o pomoc finansową na zakup
samochodu dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie. Wspomniał, że wielokrotnie prosił o
wsparcie z budżetu państwa niestety z negatywnym skutkiem. Pan radny Mirosław Szewc
zapytał, czy Rada dostanie zapewnienie, że zakupiony samochód zostanie w Gniewoszowie?
W odpowiedzi pan Komendant poinformował, że w tej chwili jest 1 samochód na 5-ciu
funkcjonariuszy. Jeden z samochodów niestety nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a koszt
zakupu nowego silnika wynosi 28,5 tys. zł. Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący który
poinformował Pana Komendanta, iż Rada musi mieć zapewnienie na piśmie, że zakupiony
samochód zostanie na Posterunku Policji w Gniewoszowie. Następnie Przewodniczący
udzielił głosu Komendantowi Gminnemu OSP w Sieciechowie Panu Michałowi Koconowi,
który przedstawił sprawozdanie z działalności OSP na terenie Gminy Sieciechów za 2014 rok.
Pan Komendant poinformował, że na terenie Gminy Sieciechów działa 5 jednostek OSP, w
tym jednostki z Woli Klasztornej i Sieciechowa są w Krajowym Rejestrze Ratowniczym.
Wymienił jednostki biorące udział w akcjach w 2014 roku i tak OSP Sieciechów wyjeżdżał
do pożaru 13 razy, 7 razy do miejscowych zagrożeń, OSP Zajezierze do pożarów – 12 razy,
zagrożenia 8, OSP Wola Klasztorna – do pożaru 8, do zagrożeń 4, OSP Łoje jeden raz
wyjeżdżało do pożaru trawy na wale. Natomiast OSP Głusiec nie wyjeżdżało ani razu. Pan
Komendant zwrócił uwagę, że jednostki znajdujące się w Krajowym Rejestrze Ratowniczym
są lepiej wyposażone niż pozostałe. Wszystkie jednostki OSP posiadają samochody, chociaż
niektóre mają już pojazdy wysłużone i przydał by się nowy samochód, dlatego Pan
Komendant zwrócił się z prośbą do Rady o dofinansowanie. Następnie głos zabrał Pan
Przewodniczący Kazimierz Mastalerz odnosząc się

wypowiedzi Pana Michała Koconia

poinformował, że na pewno potrzeby są , ale OSP dysponuje rocznym budżetem w kwocie
176 tys. zł. Wygospodarować 150 tys. na zakup samochodu nie jest możliwe, ponieważ są
ważniejsze potrzeby. Aczkolwiek możliwe, że będą środki unijne i wtedy będzie można
skorzystać aby pozyskać samochód. Następnie głos zabrał Pan radny Stanisław Potyra, który
oświadczył, że funkcja Komendanta Gminnego OSP jest po to aby służyć ludziom, tym
bardziej, że Pan Kocon jest na emeryturze i ma czas. Pan radny zapytał, dlaczego został mu
zabrany ryczałt z tytułu pełnienia funkcji Komendanta? Następnie zapytał o świetlice, które
służą do różnych okoliczności i należało by wspomóc wszystkie świetlice, a nie tylko w
Kępicach, Słowikach czy Mozolicach. Pan Radny doszukuje się tu czynników wyborczych.
W odpowiedzi Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz oświadczył, że Pan wójt na samym
początku poinformował radnych i sołtysów, że wszyscy maja się zastanowić co należy zrobić
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w każdej miejscowości i prosił również o wnioski odnośnie świetlic, więc insynuacje Pana
Potyry są bezpodstawne. Do wypowiedzi Pana radnego Stanisława Potyry odniósł się Pan
Wójt, który oświadczył, że Pani Skarbnik wyjaśni podstawę prawną jego decyzji. Pan
Przewodniczący uzupełnił, że na przykładzie gminy Gniewoszów można zatrudnić osobę na
umowę o pracę, bądź zlecenie, chociaż nowy wójt Gniewoszowa taką umowę również
rozwiązał. Pan Wójt dodał, że żadna gmina nie płaci ryczałtu komendantom, a Pan
Komendant brał go do tej pory bezprawnie. Następnie Pan Przewodniczący zarządził przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady. Głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśnił powód wstrzymania
wypłaty ryczałtu dla Pana Michała Koconia i stwierdził, że decyzją z 12 lipca 2007 r. wydana
została opinia o wstrzymaniu takiego ekwiwalentu, następnie Pan były Wójt Kazimierz
Pochylski wydał postanowienie dotyczące przyznania ryczałtu Komendantowi, pomimo, że
z opinii RIO jednoznacznie wynika, że wolno wypłacić ryczał, jeżeli zachodzi stosunek pracy,
a w tym przypadku stosunku pracy nie było.
Pkt. 7. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2014 rok.
Pan Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie sprawozdania Panią Skarbnik Iwonę Czerską,
która poinformowała, że ze względu na to iż pan Jacek Bogucki jest na urlopie nie może
wyjaśnić, dlaczego w miejscowości Zbyczyn w wydatkach jest znacznie niższa kwota niż
zaplanowano. Pan Przewodniczący zgłosił wniosek aby

komisja rewizyjna

zbadała i

wyjaśniła te niejasności. Wniosek podczas głosowania poparło 13 radnych, przeciwnych i
wstrzymujących nie było. Pan przewodniczący zaznaczył jeszcze, że w pozostałych
miejscowościach fundusz sołecki został wykonany zgodnie z planem, a nawet był wyższy niż
zaplanowano. Wykonanie funduszu zależy od Rady Sołeckiej i to ona powinna czuwać nad
jego realizacją, powinna zwracać uwagę, czy dokonany zakup np. tłucznia jest zgodny z
fakturą. Głos zabrał Pan Wójt, który poprosił Panią Skarbnik o dokładne przeanalizowanie
sprawozdania z wykonania Funduszu Sołeckiego za 2014 rok.
Pkt. 8. Podjęcie uchwał w sprawie
1.

Udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiej Komendzie Policji z siedzibą w
Radomiu na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie.

Pan

Przewodniczący poinformował Radę o wniosku Komisji Rewizyjnej do projektu
uchwały, aby w paragrafie 2 wprowadzić zapis „ zakupiony samochód w być w
użytkowaniu komisariatu policji w Gniewoszowie”, wniosek poddał pod głosowanie.
Za wnioskiem głosowało 13 radnych przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Wniosek dotyczący wprowadzenia dodatkowego zapisu w projekcie uchwały został
przyjęty jednogłośnie. Następnie Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr VI/28/15
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w sprawie Udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiej Komendzie Policji z siedzibą
w Radomiu na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2.

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr VI/29/15 w sprawie przyjęcia
rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Uwag do uchwały nie wniesiono, za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie ze
Statutem Gminy po przyjęciu rezygnacji wiceprzewodniczącego, Rada Gminy
dokonuje na następnej sesji wyboru nowego Wiceprzewodniczącego, tak więc na
kolejnej sesji odbędą się wybory nowego Wiceprzewodniczącego.

3.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr VI/30/15 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2014 rok, uwag do uchwały Rani nie wnieśli.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie
było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pkt. 9. Sprawy różne.
Głos zabrała Pani Sołtys Mozolic Małych, pytając czy będzie w najbliższym czasie
wyrówniarka, ponieważ rok temu była wiosną. Pan wójt odpowiedział, że będzie to
uzależnione od warunków atmosferycznych. Zapytał, czy w innych miejscowościach jest
potrzeba wykorzystania równiarki? Taką chęć zgłosili także sołtysi Występu, Nagórnika i
Sieciechowa. Głos zabrała Pani Sołtys Występu Magdalena Grzebalska, która podziękowała
za oznakowania, jednocześnie poprosiła o przegląd i konserwację hydrantów. Mieszkańcy
opactwa proszą o przeniesienie lampy. W odpowiedzi Pan wójt poinformował, że zajmie się
tą sprawą. Pan sołtys Słowików Folwark Jan Kowalski zapytał, co z przepustem pod drogą
wojewódzką nr 738, kiedy będzie wykonany przepust? Następnie Pan radny Witold Suwała
zapytał w jakiej formie mają być zgłaszane potrzeby do LGD? W odpowiedzi Pan Wójt
poinformował, że należy to zgłosić na piśmie i Rada wybierze potrzeby priorytetowe. Głos
zabrał Pan radny Marek Chołuj pytając o wjazd na parking, który zgłaszał na poprzedniej
sesji. Pan Wójt poinformował, że tłuczeń jest zamówiony i gdy będzie dostawa, sprawa
zostanie załatwiona Następnie głos zabrał Pan radny Stanisław Potyra, który zgłosił wniosek
o nowe opracowanie Statutu Gminy Sieciechów. Do wypowiedzi Pan Przewodniczący
Kazimierz Mastalerz dodał, że faktycznie należy powołać komisję i uaktualnić Statut. Pan
radny Marek Chołuj zapytał, kto jest odpowiedzialny za wyłączanie prądu. Pan
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Przewodniczący poinformował, że wyłączanie prądu jest najczęściej spowodowane
remontami bądź awarią. Pan Komendant Jarosław Szczypiór poinformował, że przerwy były
spowodowane remontami linii energetycznej. Korzystając z okazji, że jest przy głosie
podziękował Radzie za wsparcie finansowe i zapewnił, że dokona wszelkich starań aby
zakupiony samochód służył policjantom w Gniewoszowie. Następnie Pan Przewodniczący
poinformował, że uczula rolników, aby nie wyjeżdżali ciągnikami zabłoconymi na jezdnię, bo
może się to skończyć mandatem. Ponieważ wyczerpano tematykę sesji, pan przewodniczący
zakończył obrady. Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Mirosława Pachocka
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Wnioski do Wójta Gminy Sieciechów
z posiedzeń komisji przed sesją i z sesji z dnia 24.05.2015 r.

1. Komisja Ogólnospołeczna
Prośba o wniosek do Starostwa Powiatowego o remont drogi
powiatowej Nr 691 Opactwo – Wola Klasztorna, na odcinku od
drogi krajowej Nr 48 ( radni Jarosław Balcerek, Agnieszka
Ciesielska).
2. Wnioski z sesji:
1. Radny Stanisław Potyra – Wniosek o zmianę i uaktualnienie
statutu gminy Sieciechów.
2. Sołtys Mozolic Małych Małgorzata Galarek – Wniosek o
wyrówniarkę. Dotyczy również miejscowości: Kępice, Występ,
Nagórnik, Sieciechów (Kolejka)
3. Sołtys Występu Magdalena Grzebalska wnioskuje o odnowienie
i konserwację hydrantów.
4. Sołtys Słowików Folwark Jan Kowalski – prosi o interwencję w
sprawie remontu drogi wojewódzkiej Nr 738 w Słowikach
Nowych, co się wiąże z udrożnieniem przepustu pod drogą

