
Protokół z sesji Nr VII/2015 

Rady Gminy w Sieciechowie 

z dnia 18.05.2015 r. 

 
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy w Sieciechowie Pan Kazimierz 

Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10-tej. Przewodniczący otworzył VII sesję VII 

kadencji Rady Gminy w Sieciechowie, przywitał Pana Wójta Mariana Zbigniewa Czerskiego, 

wraz z pracownikami, Radnych i Sołtysów. Na podstawie listy obecności 11 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. 

8. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

7.   Funkcjonowanie stacji uzdatniania wody użytkowej oraz stacji ścieków komunalnych. 

 8.  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Sieciechowie. 

 9.   Sprawy różne. 

 10. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego porządku obrad. Uwag nie wniesiono, za 

proponowanym porządkiem obrad głosowało 11 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. 

Uwag do protokołu nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych 

przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty 

jednogłośnie. 

Pkt. 4. Sprawozdanie Wójta w okresie między sesjami, tj. od 24.04.2015 r. do 18.05.2015 r.  

 24 kwietnia odbyło się otwarcie punktu aptecznego w Sieciechowie. Pan Wójt zachęcał do 

korzystania z punktu, tym bardziej, że ceny są przystępne.  

 Pan Wójt poinformował o nowej stronie internetowej Gminy, całkowity koszt to 2 tys. zł.  
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 Odbyło się spotkanie z dyrektorem melioracji w Radomiu i kierownikiem melioracji w 

Kozienicach. w związku z zaistniałą sytuacją w przerwach w dostawie wody z wodociągu. 

Poruszane tematy to: 

- drastyczny spadek wód gruntowych, 

- obniżenie lustra wody w jeziorze Czaple, 

- udrożnienie wejścia kanału do jeziora, 

- budowa nowej zastawki na ujściu z jeziora. 

 Udział w spotkaniach z dyrektorami szkół w celu omówienia aktualnej sytuacji w 

szkołach, dotyczących zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok  szkolny 

2015/2016. 

 Wjazd na Litwę zorganizowany przez Lokalna Grupę Działania „Puszcza Kozienicka” 

- zapoznanie z projektami tamtejszego LGD oraz ich zwiedzanie.    

-   zwiedzanie zakładu drzewnego produkującego pellet. 

 Rozmowa z dyrekcją dróg wojewódzkich odnośnie przepustu pod drogą Nr 738. Brak 

na chwilę obecną informacji co do planowanej inwestycji, czyli położenia nowej 

nawierzchni na drodze wojewódzkiej i budowy  chodnika w Słowikach Nowych 

 Skierowanie pisma do zakładu energetycznego o przesunięcie słupów w Sieciechowie 

przy sklepie Nwopolu, -odpowiedź: zakład energetyczny zezwala na przeniesienie 

słupów, ale na kosz własny, Celem przeniesienia słupów jest przygotowanie do 

budowy chodnika przy drodze krajowej, którą będzie realizować Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad. Pan Wójt poinformował, że będzie jeszcze apelować w 

tej sprawie. 

Pytań i uwag do Pana Wójta nie zgłoszono. 

Pkt. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

Głos zabrał sołtys Mozolic Dużych Pan Jan Brodowski, pytając czy jest możliwość aby 

pracownicy gospodarki komunalnej mogli ułożyć koskę pod przystankami autobusowymi. 

Jest to niewielka powierzchnia bezpośrednio pod przystankiem. Druga sprawa dotyczy 

również przystanków, ale chodzi o zatoczki autobusowe, które są zaniżone względem jezdni i 

zalega w nich woda. Pan sołtys poinformował, że były wysyłane pisma w tej sprawie, ale 

niestety do tej pory nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Prosi o interwencję w tej sprawie. 

Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Bogucki, który stwierdził, że jeżeli chodzi o kostkę zadanie 

może realizować gospodarka komunalna, natomiast jeżeli chodzi o nieprawidłowo 
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wybudowane zatoczki, to będzie się starał interweniować, chociaż faktycznie na poprzednie 

pisma nie dostał żadnej odpowiedzi. 

Pkt. 6. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Pan 

Przewodniczący poinformował, że Państwo Radni dostali informację na ten temat na piśmie, 

natomiast z uwagi na to że w sesji biorą udział sołtysi Pan Przewodniczący zapoznał 

zebranych ze sprawozdaniem. Następnie złożył wniosek do Pana Wójta o natychmiastową 

egzekucję zaległych należności za wodę , ścieki oraz śmieci. Dodał również, że Komisja 

Ogólnospołeczne złożyła wniosek do Wójta, aby śmieci wielkogabarytowe były wywożone 

co najmniej dwa razy w roku. Do wniosku przychylił się Pan radny Mirosław Pułka, który 

stwierdził, że śmieci wielkogabarytowe ludzie wywożą do lasu, bo nikt nie chce 

przetrzymywać ich przez długi okres czasu. Ta sama sprawa dotyczy również zbiórki 

zużytych opon. Zgłosił również wniosek, który złożyła Komisja Budżetu i Gospodarki Gminy 

aby wprowadzić wymóg corocznego składania deklaracji odnośnie śmieci. Są takie sytuacje, 

że w gospodarstwach domowych stan osobowy ulega zmianie i tylko poprzez deklaracje 

można to uaktualnić. Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że ZPO w Sieciechowie 

prowadzi akcje Elektro-śmieci i w dniach 27-28 maja będzie zbiórka sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Odnośnie zbiórki śmieci głos zabrał Pan radny Witold Suwała, który 

wnioskuje aby zbiórka popiołu odbywała się częściej. W odpowiedzi Pan Łukasz Kisiel 

poinformował, że zbiórka popiołu odbywa się w oddzielnym terminie, natomiast co do 

zbiórki zużytych opon, to zabierała je firma nieodpłatnie, ale był problem z ich 

składowaniem. Pan radny Stanisław Potyra poinformował, że w Rykach jest firma, która 

zajmuje się przetwarzaniem opon i być może będzie chciała zabierać opony z terenu gminy. 

Pkt. 7. Funkcjonowanie stacji uzdatniania wody i ścieków. Pan Przewodniczący Kazimierz 

Mastalerz poinformował, że rada dostała dane dotyczące kosztów utrzymania i wpływów. 

Jeżeli chodzi o wodę, to za 2014 r. to gmina osiągnęła z tego tytułu dochód, natomiast do 

oczyszczalni ścieków gmina niestety musi dokładać. Następnie głos zabrała Pani sołtys 

Mozolic Małych, która poinformowała, że gospodarze mający duże gospodarstwa (podała 

przykład Pana Szewca w Małych Mozolicach, który jest producentem mleka) muszą 

korzystać z wody z sieci, ponieważ takie są wymogi sanitarne. Następnie głos zabrał Pan 

Jacek Bogucki, ,który oświadczył, że należy pomyśleć o budowie nowego ujęcia. Jakiego 

rzędu to będą koszty na obecną chwilę nie wiadomo, a stacja przechodziła gruntowny remont 

10 lat temu. Z przeprowadzonych ekspertyz wynika że wydajność  pracujących pomp jest za 

mała. Głos zabrał Pan Wójt , który odniósł się do wypowiedzi Pani sołtys Małgorzaty Galarek 

i wyjaśnił, że gospodarz  budując  własne ujęcie wody może zrobić również ekspertyzę 
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przydatności sanitarnej.  Pan Wójt zaapelował, aby informować mieszkańców, że takie 

sytuacje mogą się powtarzać i  rolnicy powinni zabezpieczyć się  budując własne ujęcia. Pani 

Małgorzata Galarek stwierdziła, że gdy rolnicy wybudują własne ujęcia, to znacznie 

zmniejszy się zużycie wody i gmina zamiast zysków będzie ponosić straty. Pan 

Przewodniczący poinformował, że faktycznie może tak być, więc Rada musi zdecydować 

jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Pierwszym była budowa nowego ujęcia, które na pewno 

będzie się wiązać z kosztami, o których na razie nie wiemy. Pan Przewodniczący 

zaproponował, że być może należy również podnieść cenę wody, chociażby z tego względu, 

że jest ona najtańsza w regionie, a poza tym od kilku lat nie była podnoszona i należy to robić 

sukcesywnie do inflacji, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że będzie trzeba ją znacznie 

podnieść. Następną propozycją jest limitowanie wody, np. 4m ³ na osobę. Po przekroczeniu 

limitu cena wody będzie znacznie droższa np.  3,50 zł. za m  ³. Pan Przewodniczący zapytał 

radnych aby odnieśli się do jego propozycji. Głos zabrał Pan radny Stanisław Potyra, który 

stwierdził, że gdyby Pan Przewodniczący, czy Pan Wójt mieli gospodarstwa rolne to na 

pewno myśleli by tak jak większość na sali. Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą do 

pracowników urzędu, aby na bieżąco informowali sołtysów o różnych zdarzeniach , po to aby 

sołtysi wiedzieli, co mają odpowiedzieć mieszkańcom.  Następnie głos zabrał Pan Wójt, który 

odniósł się do wypowiedzi Pana Potyry i stwierdził, że nie chciał być zrozumiany, że jego 

propozycje są złośliwe. Zwrócił się do Rady z propozycjami i to Rada podejmie decyzje jak 

wybrnąć z tej sytuacji i jakie rozwiązanie będzie najlepsze.  

Pkt. 8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.  

Pan Przewodniczący poinformował Radę, że po rezygnacji wiceprzewodniczącej Pani 

Mirosławy Pachockiej  zgodnie ze Statutem gminy należy wybrać nowego 

Wiceprzewodniczącego. Zaproponował kandydaturę Pani Zofii Wójcik. Kandydatka wyraziła 

zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur radni nie zgłosili. Pan Przewodniczący zarządził 

głosowanie zatwierdzające zamknięcie listy kandydatów. Za przyjęciem głosowało 11 

radnych przeciwnych i wstrzymujących nie było. Pan Przewodniczący przystąpił do 

powołania trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie kandydatów. Do 

komisji skrutacyjnej zgłoszono: 

1. Annę Kowalczyk 

2. Sylwię Komorek 

3. Agnieszkę Ciesielską 

Pan Przewodniczący poprosił Radę o potwierdzenie poprzez głosowanie wyboru komisji 

skrutacyjnej. Za  wyborem głosowało  11 radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
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Pan przewodniczący zarządził 5-cio minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji 

Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania. Po przerwie Pani Przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej  Agnieszka Ciesielska odczytała regulamin głosowania. Za przyjęciem 

regulaminu głosowało 11 radnych przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przystąpiono do 

prezentacji kandydatów. Głos zabrała Pani Zofia Wójcik, która poinformowała, że jest już 

radna drugą kadencję ma doświadczenie, które jest niezbędne do pełnienia proponowanej 

funkcji. Zapewniła, że dołoży wszelkich starań aby dobrze wypełnić powierzoną jej funkcję.  

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Po głosowaniu Pan 

przewodniczący zarządził przerwę. Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

odczytała protokół z głosowania (w załączeniu) i poinformowała, że Wiceprzewodniczącą 

Rady Gminy została wybrana Pani Zofia Wójcik. Pan Przewodniczący pogratulował nowo 

wybranej Wiceprzewodniczącej i poprosił o zabranie głosu. Pani Zofia Wójcik podziękowała 

radnym za zaufanie i oświadczyła że dołoży wszelkich starań, aby współpraca układała się jak 

najlepiej. Następnie Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Mastalerz odczytał projekt 

uchwały Nr VII/31/15 Rady Gminy w Sieciechowie w sprawie stwierdzenia wyboru 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Sieciechowie. W głosowaniu udział wzięło 11 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Uchwała  została podjęta jednogłośnie. Pan Przewodniczący poinformował zebranych, 

że obecnie żadna z komisji Rady nie ma Przewodniczącego, uzupełnienie składu komisji i 

powołanie nowych przewodniczących nastąpi po wyborach uzupełniających. 

Najprawdopodobniej będzie to na sesji wrześniowej. 

Pkt. 9. Sprawy różne. 

Pan Przewodniczący poinformował, że na poprzedniej sesji został zgłoszony wniosek do 

Komisji Rewizyjnej o wyjaśnienie wykonania funduszu sołeckiego w miejscowości Zbyczyn. 

Fundusz opiewał na kwotę około 7 212. zł. Natomiast w rozliczeniu wykazano jedynie kwotę 

2 841,30zł. Komisja cały czas bada sprawę. Do tej pory niestety nie udało się wyjaśnić 

sprawy, czy ktoś popełnił błąd w opisie faktury, czy tez w księgowaniu. Pan Przewodniczący 

poinformował, aby wziąć pod uwagę fakt, że w miesiącach czerwiec-lipiec w miejscowości 

Zbyczyn wykonywał prace pomiarowe Pan geodeta i być może faktura przez niego 

wystawiona była zapłacona z urzędu, a powinna być z funduszu sołeckiego, należy więc to 

zweryfikować. Do wypowiedzi odniósł się Pan Jacek Bogucki, że być może jest to jego błąd 

polegający na nieprawidłowym opisaniu faktury, bądź też zaistniała sytuacja, że materiał był  

przywieziony w roku 2013, a zapłacono dopiero w roku 2014. Pan przewodniczący poprosił 

jeszcze raz Komisje Rewizyjną o dokładne zbadanie sprawy , aby ostatecznie przedstawiła na 
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następnej sesji wyjaśnienia odnośnie wykonania funduszu w Zbyczynie.  Następnie Pan 

Przewodniczący poruszył sprawę organizacji wycieczki integracyjnej. Poinformował, że 

będzie to wyjazd do Zamościa i Roztocze, koszt około 230 zł. od osoby. Zapisy należy 

zgłaszać w biurze rady. Najważniejszą kwestią jest termin i ilość osób chętnych, czy nie 

będzie problemu z zebraniem około 45 osób. Głos zabrała Pani sołtys Aldona Klimowicz-

Mastalerz, która zachęcała do wzięcia udziału w takiej wycieczce, być może, że dopiero we 

wrześniu ponieważ w okresie wakacyjnym ceny są wyższe. Korzystając z tego, że jest przy 

głosie poinformowała, że u Pana Jacka Boguckiego sołtysi mogą zgłaszać zapotrzebowanie 

na nowe tablice informacyjne. Pan Przewodniczący poinformował, że Została ustalona data 

Festynu Dni Gminy Sieciechów na 9 sierpnia 2015 r. Głos zabrał Pan Wójt, który oświadczył, 

że wstępnie ustalił taką datę, ale może ona ulec zmianie. Będzie to uzależnione, czy uda się 

znaleźć nagłośnienie  i czy nie będzie to kolidować z innymi uroczystościami. Niestety nie 

zaplanowano w budżecie gminy środków na ten cel. Rada będzie musiała podjąć decyzję w 

tej sprawie. Być może wystarczy 10 tys. zł. Pan Wójt zaproponował, że należy utworzyć 

komitet organizacyjny i zacząć organizację, ponieważ termin jest dość krótki.  

W sprawach różnych głos zabrał Pan sołtys Słowików Folwark Jan Kowalski, który 

poinformował, że we wniosku funduszu sołeckiego z jego miejscowości  była kwota 1 600 zł 

na zakup sprzętu sportowego, rekreacyjnego dla szkoły i niestety nikt go nie poinformował, 

że tych pieniędzy nie będzie mógł wykorzystać. Jego wypowiedź poparł Pan Przewodniczący, 

który stwierdził, że rzeczywiście pracownik odpowiadający za przyjęcie wniosku powinien go 

merytorycznie sprawdzić i poinformować o niezgodności, wtedy sołectwo miało by szansę 

zmienić zadanie. 30 sierpnia odbędą się w Głowaczowie dożynki powiatowe, gdzie swój 

udział zadeklarowały wszystkie gminy z terenu powiatu, w tym i Gmina Sieciechów. Pan 

Przewodniczący zaproponował zebranym,  wyjazd zorganizowany dla radnych i sołtysów. 

Następnie głos zabrał sołtys Kępic Pan Daniel Drachal, który zwrócił się do Pana Wójta z 

prośbą o wycięcie krzaków przy drodze, które uniemożliwiają przejazd, a mieszkańcy omijają 

je wjeżdżając na przeciwległe posesję. Uwagi odnośnie funduszu sołeckiego zgłosił Pan 

radny Witold Suwała, który stwierdził, że kontrolując faktury zauważył, że są one scalone , to 

znaczy na jednej fakturze ujęte są zadania z kilku sołectw i dlatego później jest problem z ich 

prawidłowym rozliczeniem. Pan radny zaproponował, że najlepszym rozwiązaniem było by 

aby każde sołectwo miało swoją fakturę i wtedy rozliczenie będzie czytelne i w przyszłości 

uniknie się takich niejasności. Pan Przewodniczący poparł propozycję Pana Witolda Suwały i 

ponownie zaapelował do sołtysów, aby czuwali nad wykonaniem funduszu sołeckiego. Głos 

zabrała Pani sołtys Zbyczyna Maria Pachnia,  poinformowała o dzikach, które niszczą wały i 
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poprosiła o interwencję w tej sprawie, oraz prosi o wykoszenie poboczy, ponieważ  są bardzo 

zarośnięte, ograniczają widoczność na drodze i stwarzają niebezpieczeństwo, szczególnie dla 

dzieci dojeżdżających do szkoły. Prośbę o interwencję zgłosił również Pan radny Stanisław 

Potyra, który poinformował, że w miejscowości Zbyczyn- Kresy z powodu zbyt miękkiego 

pobocza mieszkańcy maja problem z dojazdem na swoja posesję. Pan Jacek Bogucki 

poinformował, że w najbliższym czasie będzie równiarka na terenie gminy i prosi o 

zgłaszanie dróg, jednocześnie poinformował, że koszt równiarki zostanie pokryty z funduszy 

sołeckich  na rok 2015 z miejscowości, w których równiarka będzie wykonywać usługę. 

 Pan wójt poprosił sołtysów o zebranie informacji odnośnie uaktualnienia osobowego w 

gospodarstwach domowych w celu poprawienia ściągalności za śmieci. Do prośby Pana 

Wójta odniosła się  Pani sołtys z  Głuśca  Aldona Klimowicz-Mastalerz, która stwierdziła, że 

nie jest to najlepsze rozwiązanie. Pani sołtys zaproponowała wprowadzenie do deklaracji 

śmieciowej zapisu o potwierdzenie sołtysa zgodności deklaracji ze stanem faktycznym. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady 

VII sesji.  

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: Mirosława Pachocka  

 

 

 

 

 

  

 


