Protokół Nr II
z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00
Pan Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mastalerz powitał radnych,
sołtysów, Wójta Gminy Sieciechów, Kazimierza Pochylskiego i pracowników
Urzędu Gminy i stwierdził na podstawie listy obecności kworum (15 radnych)
do podejmowania uchwał. Przedstawił następujący porządek obrad dzisiejszej
Sesji Rady Gminy.
Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu nr 49/1 z
dnia 3 grudnia 2014 r. (wpływ 5 grudnia 2014r.) w sprawie zwołania Sesji Rady
Gminy w Sieciechowie i upoważnieniem Komisarza Wyborczego zwołują sesję
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Sieciechów wybranego w dniu
30 listopada 2014 r.
3. Odczytanie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy
4. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- utworzenie komisji stałych Rady Gminy i ustalenie liczby ich członków
- ustalenie składów osobowych komisji Rady Gminy
6. Sprawy różne
7. Zamkniecie sesji.
Pan przewodniczący Rady Gminy poddał porządek obrad pod głosowanie:
Porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie przez radnych Rady Gminy.
Ad. 2
Następnie przystąpiono do złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Sieciechów
Pana Mariana Zbigniewa Czerskiego. Poprosił P. Henrykę Wojewodęprzewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczenia o
wyborze na Wójta Gminy Sieciechów.
Pani Przewodnicząca GKW, wręczając zaświadczenie o wyborze na Wójta
Gminy Sieciechów II tura wyborów jakie odbyły się 30 listopada 2014 r.
Pan Marian Zbigniew Czerski został wybrany Wójtem Gminy Sieciechów.
Pani Przewodnicząca pogratulowała i życzyła dobrej współpracy z
pracownikami i instytucjami Urzędu Gminy i owocnej pracy z Rada Gminy.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mastalerz
poinformował, że zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym objęcie
obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania przez nowo
wybranego Wójta Gminy Sieciechów Pana Mariana Zbigniewa Czerskiego
wobec Rady Gminy.
Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał rolę ślubowania, a następnie
poprosił Pana Czerskiego o potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem
„ślubuję” informując jednocześnie, że po słowie „ślubuję” może Wójt
wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

Pan Marian Zbigniew Czerski złożył ślubowanie przed Radą Gminy.
Pan Przewodniczący podziękował za złożenie ślubowania i ze swej strony,
życzył Panu Wójtowi owocnej pracy dla dobra społeczności lokalnej.
Obecny Wójt Gminy podziękował Panu Przewodniczącemu, Panu byłemu
Wójtowi Kazimierzowi Pochylskiemu za włożony wkład pracy w rozwój Gminy
w przeciągu trzech kadencji, życzył dużo zdrowia, pomyślności.

Ad. 3
Przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że zasady wyboru wiceprzewodniczącego
są takie same jak Przewodniczącego Rady. Przeprowadza się głosowanie tajne,
Przechodzi bezwzględną liczbą głosów (8).
Poinformował również, ze zgodnie ze statutem w naszej radzie wybieramy
jednego wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Pan Przewodniczący prosił o zgłoszenie kandydatur na wiceprzewodniczącego
Rady Gminy.
P. Radny Mirosław Pułka zgłosił kandydaturę Pani Mirosławy Pachockiej.
Pani Pachocka wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych zgłoszeń nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Mastalerz zarządził głosowanie
wniosku w sprawie zamknięcia listy kandydatów na wiceprzewodniczące Rady
Gminy. Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
W skład komisji skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni, którzy
wyrazili zgodę:
1. Pani Zofia Wójcik
2. Pani Anna Kowalczyk
3. Pan Mirosław Pułka
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia
składu osobowego Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że Rada Gminy
wniosek w sprawie ustalenia składu jednogłośnie powołała komisję do
przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącej Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę na ukonstytuowanie
Komisji, przygotowanie regulaminu obrad Komisji, oraz przygotowanie
kart do głosowania.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Zofia Wójcik odczytała
regulamin głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy, który
w wyniku zarządzonego głosowania został jednogłośnie przyjęty (15 za).
Pani radna Mirosława Pachołka dokonała prezentacji swojej osoby na
wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W swojej wypowiedzi oświadczyła, że
była członkiem komisji ogólnospołecznej, w ostatniej kadencji
wiceprzewodniczącą Rady Gminy ,podczas choroby Przewodniczącego Rady
zastępowała Przewodniczącego. Posiada ukończone wyższe studia
administracyjne.

Następnie przeprowadzono głosowanie tajne w celu wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
odczytała protokół z głosowania, z którego wynika, że Pani Radna Pachocka
Mirosława otrzymała 13 głosów „za” (tak) zatem została wiceprzewodniczącą
Rady Gminy w Sieciechowie.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mastalerz i Wójt Gminy Marian
Zbigniew Czerski złożyli gratulacje wiceprzewodniczącej Rady Gminy w
Sieciechowie.
Ad.4
Odczytanie protokołu Nr 1 z dnia 1 grudnia 2014r. z poprzedniej sesji Rady
Gminy został przyjęty jednogłośnie

Ad. 5
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały Nr II/2/2014 Rady
Gminy w Sieciechowie w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącej
Rady Gminy, którą to Uchwałą przyjęto jednogłośnie (15 głosów za).
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Mirosława Pachocka podziękowała
radnym za zaufanie i wybór. Zapewniła, że dołoży wszelkich starań, by
pracować dla dobra gminy.
Pan przewodniczący zaprosił panią wiceprzewodniczącą do stołu
przewodniczącego.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Gminy ma obowiązek utworzyć
komisje stałe oraz ustalić liczbę ich członków. Pan Przewodniczący Rady
Gminy zaproponował, aby utworzyć komisje stałe jak w poprzedniej kadencji
Rady Gminy i liczbę ich członków ( po 5 osób w komisji) zatem
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały Nr II/3/14 w sprawie
utworzenia komisji stałych Rady Gminy i ustalenia liczby ich członków.
Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały. Pan Przewodniczący
zarządził głosowanie, w którym wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, sprzeciwu i wstrzymujących nie było. W
wyniku głosowania Uchwała Nr II/3/14 z dnia 9 grudnia w sprawie utworzenia
komisji stałych rady gminy i ustalenia liczby ich członków, została podjęta
jednogłośnie ( w załączeniu)
W następnej kolejności postanowiono ustalić składy osobowe komisji i dokonać
wyboru ich przewodniczących i zastępców.
Zatem do pracy w komisji rewizyjnej zgłosili się następujący radni:
1. Wójcik Zofia
2. Suwała Witold
3. Szewc Mirosław
4. Kowalczyk Anna
5. Drążyk Marek

Komisja budżetu i gospodarki gminy:
1. Kosicka Bożena
2. Chołuj Marek
3. Potyra Stanisław
4. Komorek Sylwia
5. Pułka Mirosław
Komisja ogólnospołeczna:
1. Pachocka Mirosława
2. Ciesielska Agnieszka
3. Witosław Paweł
4. Mastalerz Kazimierz
5. Balcerek Jarosław
Pan Przewodniczący zarządził 5 minutową przerwie aby komisje się
ukonstytuowały i dokonały wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
komisji.
Po przerwie wznowiono obrady.
1 Komisja rewizyjna ukonstytuowała się i na Przewodniczącego komisji
wybrano radną Panią Zofię Wójcik i na Zastępcę Przewodniczącego Pana
Witolda Suwałę.
2 Komisja Budżetu i Gospodarki Gminy wybrała na Przewodniczącego Komisji
Panią Bożenę Kosicką na Zastępcę Przewodniczącego Pana Marka Chołuja.
3 Komisja Ogólnospołeczna również ukonstytuowała się i na przewodniczącego
Komisji wybrano radną Panią Mirosławę Pachocką a na Zastępcę
Przewodniczącego Panią Agnieszkę Ciesielską
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt Uchwały Nr II/4/14 w sprawie
ustalenia składu osobowych komisji i stwierdzenia wyboru ich
przewodniczących oraz zastępców i zarządził ich głosowanie, w którym wzięło
udział 15 radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie było. W wyniku
głosowania Uchwała Nr II/4/14 została podjęta jednogłośnie ( w załączeniu).
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że 22 grudnia 2014r planuje
następną sesję, przed 19 grudnia winny odbyć się komisje ( rewizyjna,
ogólnospołeczna i budżetowa)
Tematyka projektu: projekt Uchwały budżetowej na 2015r. i wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2015-2023. Mogą być również zmiany w budżecie
na 2014r.Poprosił również Przewodniczących Komisji o opracowanie planów
pracy na 2015 r. w oparciu o roczny plan Rady Gminy na 2015r. który jest
opracowany i zostanie przekazany do pracownika Biura Rady.
Na sesji zostaną ustalone pobory wójta, radnych i sołtysów
- Przypomniał o zerwaniu plakatów wyborców,
- o terminie złożenia oświadczeń majątkowych do końca grudnia 2014r.

Instrukcje wypełniania oświadczeń majątkowych w dniu dzisiejszym otrzymali
radni. Poinformował że radca prawny przyjmuje w czwartki, służy pomocą w
wypełnianiu oświadczeń majątkowych i osoba zajmująca się obsługą Rady
- dyżur Przewodniczący Rady będzie pełnił we wtorki w jakich godzinach Pan
Przewodniczący poda późniejszym terminie.
Ad. 6
Sprawy różne
Pan Szewc Radny Mozolic Dużych zgłosił wniosek odnośnie oświetlenia
czterech lamp przy wale w Mozolicach Małych ( rano się nie świecą ,
wieczorem zapalają) Interweniował w Gospodarce Komunalnej ale Gospodarka
Komunalna nie reagowała. Wniosek zgłosił sołtys wsi Mozolice Duże.
Pani Radna Pachocka zgłosiła następujące wnioski:
1. Na ostatniej sesji 6 listopada 2014r zgłosiła wniosek o wycięcie drzew na
Leśnej Rzece Pracownik gminy miał wystąpić do Nadleśnictwa o wydanie
zezwolenia. Ponawia wniosek , do tej pory jest nie załatwiony.
2. Dowóz dzieci autobusem szkolnym z Leśnej Rzeki do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Słoikach Starych w okresie zimowym ( odległość do Leśnej
Rzeki wynosi 2 km)
3. Sugeruję , ze w okresie odśnieżania drogi na Leśnej Rzece wykonać zatoczki.
Celem mijania się samochodów osobowych
Pan Przewodniczący zabrał głos na temat udzielenia terminowej odpowiedzi
przez pracowników Urzędu Gminy ustnie składanych bądź pisemnie. Ponadto
wnioskował o składanie sprawozdania przez Wójta . Obejmował sprawy:
kondycji finansowej budżetu gminy, załatwianie środków budżetowych.
Na zakończenie Wójt Gminy Pan Marian Zbigniew Czerski zabrał głos.
Pogratulował radnym, otrzymali mandat zaufania od społeczeństwa. Nadmienił,
że czas na zmiany w Gminie Sieciechów, dotyczy pracy pracowników Urzędu
Gminy . Potrzebna jest reorganizacja tego urzędu, aby poprawić obsługę petenta
, podnieść kompetencje pracowników i czynić go przyjaznym do każdego
obywatela naszej gminy.
Zwrócił się z prośbą aby na ręce Wójta składać wnioski , w ciągu 14 dni ma być
odpowiedź.
Wyznaczy osobę do prowadzenia strony internetowej . Podkreślił, że program
wyborczy obejmował następujące punkty:
1. pozyskanie środków unijnych
2. kanalizacja, drogi i szkoły
3. oświata , służba zdrowia.
Program wyborczy znają sołtysi , przedstawił na zebraniach wiejskich oraz 9
radnym.

Odniósł się do wniosków wypowiedzianych przez Pana Radnego Szewca i Panią
Radną Pachocką, że zorientuje się i poinformuję radnych.
Pan Radny Potyra poinformował, że radni nie powinni być dzieleni tylko
powinni służyć całej gminie
Pan Przewodniczący Rady podkreślił , że nie ma podziałów , stanowimy jedność
i zamknął II sesję VII kadencji Rady Gminy w Sieciechowie.

