Protokół z sesji Nr IV/2015
Rady Gminy w Sieciechowie
Dnia 20 lutego 2015 r.
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz
Mastalerz.
Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10-tej.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mastalerz otwiera IV Sesję VII
kadencji Rady Gminy w Sieciechowie. Wita serdecznie Pana Wójta na Sesji,
sołtysów, pracowników Urzędu Gminy, oraz Radnych wszystkich zaproszonych
gości.
Na sesji obecnych było 15 radnych.
Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum do podejmowania uchwał.
Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
W punkcie 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie poprawności
W punkcie 2. Przyjęcie porządku obrad
W punkcie 3.Przyjęcie protokołu z ostatnie sesji
Punkt 4 .Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami
Punkt 5 Interpelacje i zapytania- wnioski radnych
Punkt 6 Gospodarowanie mieniem komunalnym w 2014 r.
Punkt 7 Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie
1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
Punkt 8 Podjęcie uchwał:
I Uchwała w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w
Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Pan Przewodniczący wyjaśnia jest to uchwał sołecka mamy zmianę w
sołectwach i musimy taka uchwałę podjąć.
II Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Sieciechów w
Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.
III Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Sieciechów w
Lokalnej Grupie Działania ”Puszcza Kozienicka”
IV Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
Punkt 9 Sprawy różne
Punkt 10 zamknięcie sesji

W związku z tym że w między czasie jak został opracowany porządek obrad
wpłynęły trzy projekty uchwał. Wnioskuję o wprowadzenie na dzisiejszej
radzie w punkcie 8 tak jak kolejno idą uchwały o wprowadzenie pod obrady
przyjęcia projektów uchwał które przedstawię państwu zakończyliśmy na
uchwale nr 4
Uchwała nr V Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
Wyjaśnia Pan Przewodniczący jak zmieniamy budżet zmieniamy również
wieloletnią prognozę finansową
VI Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości .
VII Uchwała w sprawie unieważnienia uchwały Nr XIII/64/12 Rady Gminy
w Sieciechowie z dnia 31stycznia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego
przekazania nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w
Zajezierzu.
Kto z państwa jest za tym aby te 3 odczytane ostatnio uchwały wprowadzić
porządek obrad proszę o podniesienie ręki do góry
Kto jest za dziękuję
Kto jest przeciw nie widzę
Kto się wstrzymał też nie widzę
Zmienił się porządek obrad
Jednogłośnie przegłosowano porządek obrad.
Proszę przegłosujemy cały porządek obrad z przyjętymi zmianami
Kto jest za
Kto jest przeciw
Kto się wstrzymał
Jednogłośnie przegłosowano porządek obrad z przyjętymi zmianami.
Przystępujemy do realizacji pkt.3 porządku obrad przyjęcie protokołu ostatniej
sesji proszę Panią Halinę Witkowską - sekretarza o odczytanie protokołu.
Dziękuję Pani Sekretarz za odczytanie.
Pan Przewodniczący czy są jakieś uwagi do protokołu nie widzę.
Przystępujemy do głosowania
Kto jest za
Kto jest przeciw
Kto się wstrzymał
W wyniku głosowania protokół z ostatniej sesji rady gminy został przyjęty
przez radnych jednogłośnie.
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Pkt4 Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami za
okres od 22.12.2014-20.02.15 r.
Proszę Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania.
Pan Wójta Serdecznie wszystkich witam szanowną radę , sołtysów tych nowych
i starych. Zapoznałem się z najważniejszymi obiektami na terenie Gminy tj :
Placówki Oświatowe, oczyszczalnia ścieków, przepompownia , jeździłem
również po terenie żeby zobaczyć jak wyglądają drogi , obejrzałem kotłownie,
Ośrodki zdrowia w Sieciechowie tam gdzie jest przedszkole mam teraz jakieś
pojęcie na ten temat. W dniu 9.01.2015 odbyłem spotkanie z Dyrektorami
trzech Placówek Oświatowych w Sieciechowie. Rozmowa dotyczyła dowozu
dzieci do szkół oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego jest wypłacany
nauczycielom tym którzy posiadają tytuł nauczyciela dyplomowanego jest to
trudny temat ale będę próbował to zmienić. Do tej pory było to tak że ten
dodatek był wypłacany w miesiącu styczniu tak zwana ukryta czternastka.
Chciałbym aby Dyrektorzy poprzez zmianę regulaminu i innych dokumentów,
żeby ten dodatek był wypłacany jakoby za pracę po godzinach i tak dalej. Do tej
pory było to wypłacane w ten sposób, że nauczycielowi się należy i był
wypłacany. Chciał bym to zmienić uważam że efektywność pracy w szkole
była by nieco lepsza nie chodzi tu o lekcje ale po lekcjach nauczyciele mogli by
się zaangażować na ile mi się to uda zobaczymy. Będę rozmawiał z
Dyrektorami w tym kierunku. Nie jest to łatwy temat ale ten temat podejmuję.
W dniu 14.01.2015 odbyłem spotkanie z Wójtem Garbatki w sprawie
pozyskiwania funduszy zewnętrznych i wzajemnej współpracy. Wójt
Gniewoszowa zwrócił się z pismem żeby podpiąć 20 posesji fortu
Borkowskiego do naszej kanalizacji. Dla nas zysk ponieważ oni chcą budować
kanalizację w tej chwili my ich zaopatrujemy w wodę dobre i 20 posesji.
Wniosek jeszcze nie został odpisany chciał bym aby była akceptacja rady po
przez podniesienie ręki ,że mogę tak robić. W dniu
14.01.2015 r.
przeprowadzono przetarg na konserwację oświetlenia ulicznego i innych
punktów odbioru naszej Gminy tzn. to co gdzie odbieramy prąd.
Zgłosiły się do przetargu 3 firmy, wybraliśmy jedną najkorzystniejszą
naprawdę według tej poprzedniej jest dużo korzystniejsza na razie po naszej
ocenie dobra firma. Jest to firma z Żabiej Woli obsługuje również Kozienice i
myślę że powinniśmy być zadowoleni.
16.01.2015 r. Udział mój i Pana Przewodniczącego w odprawie rocznej Policji
Odprawa odbyła się w Garbatce rozmawialiśmy na temat Bezpieczeństwa i
współpracy Wójta, rady z Komisariatem jak również z Policją.
22. 01.2015 r. odbyło się spotkanie z Prezesem Lokalnej Gruby Działania
konkretnie z Panią Bielawską omówiono możliwości finansowania Gmin na lata
2015/2016 w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób że pieniądze są rozdane
na 2015 r. LGD nie ma pieniędzy może jakieś małe nie mamy na co liczyć.
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Natomiast nowy nabór wniosków zaczynie się od października listopada na
2016 r.
W dniu 23.01.2015r. podpisano umowę na wykonanie parkingu w Zajezierzu .
Jak państwo widzicie kto jedzie z tamtej strony parking jest aktualnie
realizowany budowany . Umowa opiewa na kwotę 48 tysięcy myślę że w 70
tysiącach się zamknie. Za tydzień czasu zostanie zakończony.
Ponadto brałem udział w spotkanie Producentów Rolnych które się odbyło
27.01.2015 r. było to spotkanie z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa
Rolnictwa. Omawiano trudną sytuację w Rolnictwie nic w zamian nie
proponowano co może być lepiej na tym spotkaniu było gro rolników z nasze
gminy był również ze mną Pan Szewc z Mozolic.
4.02.2015 r. odbyłem spotkanie z Dyrektorem Urzędu Pracy omówione zostały
między mną a Prezesem zasady naboru pracowników do prac publicznych, na
staże, i na roboty interwencyjne. Zastanawiam się z Radnymi czy w ogóle
wchodzić w ten temat ponieważ zmieniły się przepisy jeżeli chodzi o
pracowników publicznych zostało policzone, że gmina w okresie 6 miesięcy
obciążenie na 1 pracownika 7,5 tysiąca obciążenie budżetu gminy jeżeli chodzi
o interwencyjnych 6 miesięcy i po zakończeniu zatrudniamy na 3 miesiące w
sumie 9 miesięcy. Jeżeli podejmiemy decyzję o zatrudnianiu to pracownicy
publiczni i staże. Staże nas nie kosztuj czyli bardzo dobrze. Zastanawiam się czy
nie korzystniejsze jest dla urzędu zatrudnić na umowę zlecenie.
W rozmowie z Dyrektorem Gmina Sieciechów wykorzystywała w 90% udział
pracowników w tych pracach inne gminy w 50% 40%. Był to taki plus że ludzie
mieli zatrudnienie i brali pieniądze a później zasiłek. Będziemy o tym
rozmawiać z Panem Boguckim nie wiem czy nie lepiej na umowa zlecenie.
Musimy mieć konkretny zakres prac. Nie na zasadzie że kogoś przyjmiemy a
później nie będziemy mieli co z nim zrobić. Będą potrzebne dwie panie do
parku w Zajezierzu i Sieciechowie może na umowę zlecenie , nie wiem co
będzie lepsze będziemy rozmawiać.
13.02. 2015 r. odbyła się narada w Kozienicach Wójtów udziałem Starosty i
Burmistrza na tej naradzie był poproszony Dyrektor Szpitala. Myślę że między
innymi cel tego spotkania był taki ,że Dyrektor Szpitala zwrócił się do Wójtów
pismem o dofinansowanie Szpitala kwotą 120 tysięcy. Wszyscy Wójtowie
odpowiedzieli negatywnie ponieważ nie stać nas z budżetu wziąć 120 tysięcy
budżet mamy podzielony nie odpowiedzieliśmy do końca odpowiedzi były
wymijające zobaczymy co będzie co będzie w następnym roku będzie nowy
budżet . 120 tysięcy to dla nas jest bardzo dużo. Natomiast szpital w tej chwili
jest zadłużony ktoś do tego doprowadził nie może to spadać na nasze barki i
obciążenie. Jeżeli chodzi jeszcze o tą naszą wspólną naradę z panem starostą
ustaliliśmy był taki zamysł by utworzyć nowe LGD było by to bardzo nie
korzystne. Ustalono że zostaje to stare LGD Pani Bielawskiej. Na spotkaniu z
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panem Starostą ustaliliśmy że środki nie mogą być tak dzielone jak do tej pory
gdzieś tam pod stołem tylko powinni się wójtowie spotkać mamy takie
pieniądze dzielimy albo na ilość mieszkańców Kozienice będą miały większą
pulę ale wtedy wiemy ile mamy pieniędzy. Pod konkretną pulę pieniędzy
piszemy wniosek. Tak wyglądała rozmowa ,że starostą. Uczestniczyłem we
wszystkich zebraniach sołeckich, uczestniczył Pan Przewodniczący oraz
przemiennie tam gzie nie mógł być przewodniczący była Pani
wiceprzewodnicząca. Mam zapisane wszystkie wnioski i potrzeby mieszkańców
Wczoraj o godzinie 15.00 został zakończony nabór na Stanowisko Sekretarza
Gminy Mamy tylko jedną ofertę Nie chcę na razie mówić kto dlatego, że jest ta
koperta u nas opieczętowana jeszcze nie otwarta. Dziś o godzinie13 –tej będzie
otwarcie oferty Musimy wcześniej sprawdzić czy są właściwe dokumenty i
wtedy możemy rozmawiać.
Następnie będzie ogłoszony nabór na stanowisko obsługi Rady Gminy
Chcę państwa poinformować o tym że Pani Witkowska złożyła wniosek o
odejście na emeryturę z dniem 30 marca 2015 r.
Czy są jakieś pytania odnośnie sprawozdania.
Gmina za podłączenie wody nie może brać pieniędzy i my dalej nie chcemy
brać pieniędzy, proponujemy następujące rozwiązanie bo to nie jest w gestii
Rady tylko decyzja Wójta. Zaproponujemy następujące rozwiązanie Jeśli ktoś
chce sobie w nowo wybudowanym domu podłączyć wodę ma do wyboru albo
sam załatwia sobie i nas to w ogóle nie interesuje pod warunkiem że przedstawi
nam wszystkie dokumenty czyli mapę do celów projektowych jeśli we własnym
zakresie będzie się starał to koszt 500.00 złotych Projekt będzie sobie musiał
załatwić w Starostwie 300 zł do 500 zł inwentaryzacja 500 zł wtedy my
odkręcamy wodę i zaczynamy naliczać .Jeżeli chodzi o nas my powinniśmy stać
się konkurencyjni do takich indywidualnych podłączeń , my sobie policzymy
mniej pewne rzeczy możemy sobie opuścić natomiast doliczymy sobie z metra
trudno powiedzieć ile ponieważ jedni mają dłużej drudzy krócej będziemy
obliczać materiał myślę że to będzie zgodne z prawem. Zgłosimy się do Pani
radczyni przygotuje prawnie jak to może być rozwiązane, żeby ktoś nam nie
zarzucił. Będziemy z każdym sporządzać umowę jeżeli ktoś się godzi
podpiszemy umowę.
Proszę państwa zarządzam naradę sołtysów na dzień
11.03.2015 r. jest to dzień sołtysa nie wiem jak to będzie wyglądać ale będziecie
państwo świętować. Proponuję godzinę 14.00 proszę nie pytać w kasie o
długopisy teczki. Na ten dzień chcemy dla państwa coś przygotować należy się
to z urzędu.
Pani sołtys miejscowości Występ pytała o znaki jesteśmy w trakcie załatwiania
ja myślałem ,że jest to większa suma Pan Bogucki powiedział że te 3 znaki będą
kosztować nas 500 set złotych . Musi pani dać nam trochę czasu sami
zakopiemy i sprawę skończymy.
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W poniedziałek o 16. 15 odbędzie się spotkanie na temat parku na Kamelonce
park jest podcinany są głosy niezadowolenia ,że za bardzo, że drzewo itd.
Przerwano te wszystkie prace pojadę zbiorą się mieszkańcy i co zadecydują
chcą wycinać będą wycinać chcą sprzedawać będą sprzedawać nie może być tak
ze ktoś dzwoni z pretensjami niech sami zdecydują. Uważam że porządek trzeba
tam zrobić był robiony ale został przerwany.
Pan Radny Szewc odnośnie wspólnego spotkania z Panem Wójtem z Garbatki w
sprawie pozyskania funduszy zewnętrznych i wzajemnej współpracy . Czy coś
takiego Pan Wójt planuje na spotkanie z Burmistrzem Gminy Kozienice jest
naszym sąsiadem mieszkańcem naszej gminy zdaje się że łatwiej by było o
budowę Gmina Kozienice nieźle stoi, Ja wiem o co chodzi panu Radnemu
Szewcowi prawdopodobnie o kanalizację. W tym okresie nie bardzo miałem
czas odbyłem 16 zebrań z sołtysami po niedzieli myślę że dojdzie do spotkania
z Panem Śmietanka będziemy na ten temat rozmawiać nie wykluczone aby Pan
Radny Szewc pojechał ze mną by uczestniczył w tej rozmowie w tej kwestii jest
to trudny temat sami nie możemy zrobić kanalizacji z tamtej strony będziemy
rozmawiać. Będziemy rozmawiać również w ważnej sprawie zalewania przez
kanały my jako gmina nic nie możemy zrobić kanały są oczyszczone jeden
problem jest w Sieciechowie woda nie wpływa do jeziora bo się zamuliło gmina
nie jest od czyszczenia kanałów bo na to nie ma środków. Wczoraj był jeden
mieszkaniec gminy z pretensjami uważam że jeżeli łąki się zaorało gdzie
kiedyś woda zawsze stała to teraz pretensje nie bardzo wiem co mam robić
wodę wypompować z jeziora. Powiedział, że znajdę się w Sądzie
odpowiedziałem ,że z przyjemnością to chyba wszystko kto ma jeszcze jakieś
pytania bardzo proszę.
Pan Bogucki Mam pytanie odnośnie tej opłaty do szpitala to było od jednej
gminy 120 tysięcy czy od wszystkich gmin
Pan Wójt odpowiedział nie każda gmina indywidualnie 120 tysięcy
Pani Mirosława Pachocka Panie Jacku pamięta pan w ubiegłej kadencji
dawaliśmy 100 tysięcy na szpital ale odzyskiwaliśmy 150 tysięcy Powiat nam
dawał na ochronę środowiska teraz jest inaczej powiat nam buduje drogi. Pan
Wójt zmieniło się trochę w budżecie mamy 100 tysięcy złotych na drogi
powiatowe ale co nam to daje jeśli my damy 100 tysięcy z budżetu to powiat
nam odda 100 tysięcy jedyny zysk jest taki że my pokażemy że za 100 tysięcy
robimy drogę.
Pan Wójt jestem przeciwny dawania pieniędzy na szpital
Pan Przewodniczący proszę pytać /pytania dotyczą tylko sprawozdania Pana
Wójt.
Pan Radny Pułka
Pytanie dotyczy punk.4. Przeprowadzono przetarg na konserwację oświetlenia
ulicznego
Jak korzystna jest oferta na oświetlenie.
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Pan Wójt taki był przetarg i tak to zrobiono, matematycznie 50% taniej.
Wszystkie firmy dostały te same zapytania. Przestawienie zegara kosztowało
100 zł obecna firma 30 złotych taka jest zmiana. Firma która wgrała jest tańsza
o 50% od poprzedniej firmy która nas obsługiwała konkretnie firma Pana
Wnuka.
Pani Sołtys Aldona Mastalerz Klimowicz co do sprawozdania Wójta w imieniu
wszystkich sołtysów bardzo się cieszę ze pan Wójt będzie rozmawiał z nami i że
to sprawozdanie i my usłyszymy do tej pory tylko państwo radni dostawali
informacje a my praktycznie nie mieliśmy żadnej możliwości dowiedzieć się co
było robione. Pan Wójt potwierdził że tak będzie.
Pan Radny Stanisław Potyra pytanie na temat parkingu w Zajezierzu Firma
która wykonuje pracę tj. 48 tysięcy podpisana umowa Pan Wójt powiedział że
mniej więcej cały koszt zamknie się w 70 tysiącach co wchodzi w zakres 48
tysięcy przez tą firmę a co w chodzi w zakres 20 tysięcy ?
Pytanie II Kto jest w Komisji konkursowej na Sekretarza Gminy
Pan Wójt to mogę powiedzieć jest to moje zrządzenie.
W komisji jest Przewodnicząca Pani Baryłka, Pani Banaszek członek i Pani
Stachurska.
Odnośnie parkingu 48 tysięcy pieniądze pozyskane z Urzędu
Marszałkowskiego uzupełnienie 10 tysięcy macie państwo w naszym budżecie
gminy, projekt około 4 tysiące i musimy resztę dołożyć.
Koszt własny 20-30%
Wyjaśnia Pani Skarbnik Iwona Czerska 20% są to koszty kwalifikowane są to
koszty netto. Czyli cały VAT pokrywamy my od pozostałej kwoty dopiero
wyliczamy 80% umowa z firmą opiewa na kwotę 64 tysiące brutto za
wykonanie. Wcześniej ponieśliśmy koszty projektu, przeklasyfikowania gruntu,
inspektora nadzoru.
P. Radny Chałuj pyta o parking w Zajezierzu czy w projekcie był jeden wjazd
czy nie można było zrobić 2 wjazdów od strony Pana Niedolistka. Pan Wójt
odpowiedział był taki pomysł ,żeby zrobić parking bez względu na projekt
wykonywany jest zgodnie z projektem ponieważ odbiór parkingu będą
wykonywali ci co dają fundusze, źle by się stało jak by stwierdzili że za mały
albo że za duży nie te wjazdy. Natomiast ktoś mnie oto pytał myślałem nawet o
tym co pan radny pytał z tego co wiem tam gdzie pan Niedolistek jest to
prywatny teren. Pan Chołuj ale czy by się nie dogadał dla pana Niedolistka było
by korzystniej nie możemy zrobić inaczej jak w projekcie Pan Przewodniczący
każda zmiana projektu grozi cofnięciem środków. Widział Pan tam były już
krawężniki były położone niezgodnie z projektem. Pan Bogucki jeśli Pan
Niedolistek chce się dołączyć do tego parkingu tj. jego działka. Moje zdanie jest
takie że mógł by się dołączyć niech zrobi sobie na własny koszt.
Pan Przewodniczący robienie drugiego wjazdu to jest sprawa drugo rzędna
zróbmy ten parking z jednym wjazdem. To nie Warszawa nie ma tam ruchu,
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żeby tam stało tysiąc samochodów tam stoi 10 samochodów nie przesadzajmy
można się ganiać po tym parki, niektórzy walczą o drogi zdanie jest takie –
Kamelonka po co nam taki duży parking kiedy my chodzimy po błocie.
Sołtys wsi Zajezierze Pan Krekora przecież pieniądze dostali jak po błocie.
Proszę Państwa, żeby nie przedłużać przechodzimy do punktu 5 interpelacje i
zapytania wnioski radnych.
Pan Przewodniczący Mój pierwszy wniosek do Pana Wójta
Chodzi mi o drogi gminne, polne są często zaorywane z 5 -6 metrów, często robi
się dwa metry drogi bierze się to stąd że zaorują działki.
Gmina jako gospodarz właściciel gruntów nie bardzo się interesuje tymi
drogami.
Nawet jak się wytycza drogę a geodeta pracuje i są strony wezwane na te
pomiary to każda strona jest bez udziału gminy,
Pan Bogucki Przepraszam Panie Przewodniczący na każde wezwanie byłem.
Nie będę dawał przykładów gdzie niebyło nikogo z gminy a ludzie 2 godziny
czekali.
Pan Bogucki być może gmina nie była powiadomiona
Pan Przewodniczący tak gmina działa panie Wójcie nikomu nie zależy nic
udowadniać.
Pan Bogucki to proszę nie mówić.
Pan Przewodniczący Jak to nie mówić.
Pan Przewodniczący Panie Bogucki na Głuścu jak była robiona droga była
popsuta dlaczego przerwano roboty.
Pan Bogucki której drogi.
Pan Przewodniczący drogi koło Pana Trębeckiego co Pan Zyzek robił dlaczego
przerwano.
Pan Bogucki proszę zapytać tamtego Pana Wójta.
Pan Przewodniczący przecież to pan nadzorował proszę niech pan odpowie.
Pan Przewodniczący Pnie Wójcie chciał bym aby gmina wystąpiła na piśmie do
rolników jeżeli się znajdą w takiej sytuacji oraz o odtworzenie tych dróg.
Pan Potyra to rzeczywiście jest problem ale to nie jest tylko w waszej
miejscowości to jest w całej gminie nie jest jeden przypadek to trzeba
występować do setek rolników.
Pan Wójt przyjmuje wniosek do realizacji
Pan Wójt mówi są drogi zaorane o 2,5 metra byłem widziałem takie drogi to są
nasze drogi gminne zamierzam w prosty sposób to zrobić Wysyłam pismo do
właściciela działki dołączam mapą takiej drogi i jeżeli ten człowiek nie odstąpi
od tego zaorywania sprawę kierujemy do Sądu. My podajemy sprawę do Sądu o
zaoranie to wcale nie tak że my pierwsi bierzemy geodetę. Sąd z urzędu
prawdopodobnie nakaże mam wziąć biegłego geodetę koszty pokrywa ten co
przegrywa sprawę innej formy ja nie widzę.
Pan Przewodniczący wniosek nr 2 o konkurs na stanowisko obsługi Rady
Gminy.
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Wiecie państwo, że od chwili kiedy Pani Ochocka odeszła na emeryturę mamy
na tym stanowisku wakad
Ten pokój tak żył i coś się tam działo każdy mógł wejść czy sołtys czy radny
poradzić się załatwić sprawę teraz może wejść i wyjść nie ma tam nikogo ja
przyjeżdżam tylko we wtorki, chciałbym żeby to biuro Rady żyło żeby państwo
mogli korzystać jeżeli macie jakieś problemy. Żeby ta osoba w miarę
możliwości mogła wam pomóc Pan Wójt zagospodaruje pokój dociąży zakres
obowiązków w miarę potrzeby. Nie robimy tu nic
szczególnego nie
przyjmujemy osoby dlatego że mamy wakad na tym stanowisku czyli po prostu
uzupełniamy ktoś odchodzi na emeryturę ktoś musi go zastąpić.
Uważam że ta praca kuleje obsługa rady tj. też pomoc w pracach komisji, w
pomoc rady według minie jest to bardzo ważna rzecz.
Pan Przewodniczący słucham teraz państwa kto ma jakieś wnioski, oraz inne
sprawy do Pana Wójta
Pan Radny Szewc – przed wyborami na zebraniach było przedstawione że do
budowy kanalizacji jest potrzebne jakieś zezwolenie. Czy już są te wszystkie
pozwolenia i czy są już załatwione.
Pan Bogucki jestem zdenerwowany nie będą odpowiadał na żadne pytania.
Przepraszam nie słyszałem pytania proszę powtórzyć, byłem myślami gdzie
indziej nie słyszałem pytania.
Czy są wszystkie papiery na budowę kanalizacji ,czy brakuje jakiegoś
pozwolenia.
Pan Bogucki brakuje pozwolenia na budowę.
Pan Szewc czy to jest już załatwione.
Pan Bogucki w trakcie załatwiania.
Pan Bogucki w tej chwili zawiadomione zostały wszystkie osoby przez które
przechodzi kanalizacja przez wszystkie działki takim pismem wszczęcie
postepowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę.
Pan Radny Potyra czy to dotyczy Mozolic Małych czy to Opactwa.
Pan Bogucki ja mówię o Sieciechowie to jest od Występu przez Zbyczyn, Kresy
Kępice, Opactwo i cały Sieciechów
Pan Radna Pachocka ja mam taki wniosek mały problem ponieważ jedna
lampa w Słowikach była naprawiła z tym, że tam jest taki trochę inny problem
ponieważ ta lampa jest dziurawa ona już trzy razy była naprawiana, trzeba
zmienić klosz. Panie Wójcie zgłaszam taki wniosek to że oni tam pojadą że oni
gniazdo usunęli a problem jest nadal. To jest lampa nr 26 i trzeba tylko zmienić
klosz i tylko tyle. Lampy są włączone ludzie są zadowoleni Tu jest taki wniosek
na przyszłość, że mieszkańcy zgłaszali taki problem, żeby te lampy poprzenosić
albo ewentualnie słup dołożyć żeby na zakręcie paliło się światło ponieważ jest
ostry zakręt i ten zakręt jest ciemny to jest droga krajowa i też takiej sytuacji nie
powinno być. Cieszę się że w Mozolicach ten projekt dochodzi do skutku i że te
lampy są dodatkowo dokładane . Mam wniosek aby ten zakręt według potrzeb
odpowiednio oświetlić dziękuję bardzo.
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Pan Bogucki mam prośbę do radnych i sołtysów jeżeli będziecie państwo
zgłaszać do Pana Hołdy, że jakaś lampa nie świeci proszę podać nr słupa to
ułatwia sprawę.
Pan Radny Chołuj chodzi mi o zadbanie w parku w Zajezierzu tam są
powyrywane śmietniki chciał bym, żeby wkopać ewentualnie zabetonować
żeby młodzież nie mogła wyrwać i żeby ktoś nie wyniósł tego na złom.
Pani Radna Sylwia Komorek w sprawie drogi na ulicy ogrodowej.
Pan Wójt byłem z Panem Przewodniczącym obejrzałem ten odcinek drogi jest
zrobione tej drogi z krawężnikami około 1/3 Fundusz sołecki na Zajezierze i
Kamelonkę jest 26 tysięcy. Jest u mnie i pana Przewodniczącego pismo o
dofinansowanie drogi . Trzeba ogłosić przetarg będziemy rozmawiać z Radą
trzeba dołożyć około 20 tysięcy zrobimy to w ramach funduszu sołeckiego
będziemy rozmawiać z radą na komisjach 20 tysięcy to dla nas jest wydatek. Nie
mówię nie może się uda to wy państwo zadecydujecie a nie Wójt każdy ma
jakieś potrzeby będziemy nad tym myśleć. Pani Radna Sylwia Komorek kiedy
może być najbliższy przetarg kiedy możemy się tego spodziewać.
Pan Przewodniczący z tego co ja wiem drogę robiła firma Latała później musi
być dobra wola rady i Pana Wójta. Jeśli będą pieniądze to może w tym roku.
Pan Radny Suwała w sprawie zorganizowanie przycinki drzew w Zajezierzu.
Ostatnie wichury pokazały że drzewa lecą na ludzi , samochody, na plac
kościelny, drogi. Dotyczy to parku, kilku drzew przy Ośrodku Zdrowia i przy
kościele. Nie mówię o wycinaniu tylko o przycięciu koron drzew. Pan Wójt to
nie jest takie proste my nie dysponujemy sprzętem, mamy ważniejszy problem
usunięciu konaru nad przepompownią.
Pan Wójt mówi żeby nie wyszło tak jak na Kamelonce , żeby nie było problemu
trzeba to ustalić z radą sołecką i dopiero zacząć. Pan Suwała mamy w straży
wyszkolonych ludzi pilarzy wiem ,że takie kursy były, myślę że jak by Urząd
zorganizował tylko wyłącznie zwyżkę i za nią zapłacił a wkorzystał ludzi, ze
straży z kilku jednostek było by solidniej, taniej i bezpieczniej dla nas
wszystkich.
Czy są pytania
Pan Radny Jarosław Balcerek ja mam pytanie odnośnie spiętrzania się wody w
kanale.
Pan Wójt są pola kanał jest wyczyszczony jest problem na przejściu na kładce
w Kępicach. Był pan Marszałek z członkami koła łowieckiego byli po to żeby
wybudować zastawkę na kanale. Wójt nie jest od tego nie może wszystkiego
brać na swoją odpowiedzialność.
24 lutego 2015 r. będzie spotkanie z Marszałkiem.
Pan Balcerek woda wchodzi na posesje.
Pani Pachocka czy gmina pisała pisma do melioracji.
Pani sekretarz były pisane pisma Pani Pachocka może zaprosimy kogoś kto
przedstawi sprawę tych zalań.
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Pan Wójt Kanał Sieciechowski , Mozolicki i na Podbielu gniewoszowski
możemy piać tylko pisma dzieje się to na terenie gminy Kozienice.
Pan sołtys Kowalski ja mam taki problem chodzi o bezpańskie psy w
Słowikach do szkoły wzdłuż ulicy do Słowik Starych całe watachy psów
bezpańskich. Pan Przewodniczący Panie Sołtysie czy mogę zostawić tą sprawę
na później.
Jeżeli nie ma pytań i wniosków przechodzimy do następnego punktu
Gospodarowanie mieniem komunalnym gminy w 2014 r
W skład mienia gminnego wchodzą nieruchomości zabudowane i przeznaczone
na cele zabudowy oraz grunty rolne, których własność Gminy Sieciechów
została potwierdzona prawomocną decyzją Wojewody .
Gmina posiada mienie komunalne o ogólnej powierzchni 52,9571 ha
( bez powierzchni pod drogami)
W roku 2014 uzyskano dochody brutto
 4 098,42 zł – z tytułu wydzierżawiania gruntów
 1 994,00 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
 367. 452 ,00 zł
kwota uzyskana ze sprzedaży działek
------------------------------------------------------------------------------Razem 373. 544,42 zł.
W roku 2014 uzyskano dochody z tytułu najmu lokali w budynkach gminy.
 14 661,74 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. Kozienicka 4
w Sieciechowie ( Ośrodek Zdrowia)
 3 174,84 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. Kozienicka 10
w Sieciechowie
 12 749,52 zł - kwota uzyskana z najmu lokali ul. 28 PAL 7 a
w Zajezierzu (Ośrodek Zdrowia)
 2 796,00 zł – za wynajem Świetlicy Wiejskiej w Zajezierzu

973,08 zł - kwota uzyskana z najmu lokali – Port w Zajezierzu,
 892,00 zł - kwota za wynajem sali w GOK w Sieciechowie,
 3 935, 00 zł - Remiza OSP Słowiki
---------------------------------------------------------------------------------------razem
39 182, 18 zł
W 2014 sprzedano ogółem 118 działek o powierzchni łącznej 27,7483 ha
położonych w obrębie Zajezierze, w tym:
 na fortach od strony Opactwa i za torami kolejowymi od strony
Nagórnika w I przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w marcu
i w II przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w sierpniu
sprzedano 102 działki o powierzchni łącznej 26,3898 ha.
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 W maju 2014 roku sprzedano 5 działek o pow. 0,0741 ha w Zajezierzu na
powiększenie nieruchomości przyległych. Z uwagi na bardzo małą
powierzchnię, działki nie nadawały się do odrębnego zagospodarowania.
 W październiku przeprowadzono I publiczny przetarg nieograniczony na
sprzedaż działek położonych w Zajezierzu-Kamelonka przy torach.
Sprzedano 9 działek o pow. łącznej 0,9875 ha. Pozostało do sprzedania 12
działek.
 W 2014 roku sprzedano 2 działki o łącznej pow. 0,2969 ha położone w
obrębie Zajezierze - miejscowość Głusiec, bez przetargu –umową
przeniesienia własności nieruchomości w trybie art.231 § 2 kodeksu
cywilnego na rzecz właścicieli zabudowy znajdującej się na działkach.
 Komisje pracowały nad tym tematem jeśli państwo macie jakieś pytania
spostrzeżenia proszę zabierać głos
Pan Przewodniczący Nasze mienie gminne komunalne to Garczaków
uzyskaliśmy zgodę na wycinkę drzew na przeciwko bloku w Garczakowie po
między Okurzałym a cmentarzem około 50 szt. są to przeważnie topole
wyczyścimy teren , oprócz parkingu który jest wzdłuż ogrodzenia jest tam 3
hektary ziemi była zrobiona wycena było to za Wójta Szymańskiego opiewała
na ponad pól miliona złoty .Nikt się wtedy nie zgłosił te działki są przeznaczone
pod zabudowę przemysłową czyli na działalność. W całości tego nie sprzedamy
myślę że zostanie to podzielone na działki. Do gminy nie wpływa żadna
złotówka. Jeżeli ktoś kupi to będzie z tego jakiś zysk. Nie możemy się
wszystkiego wyzbywać bo co będzie później ale taka sprzedaż przyniesie jakiś
zysk dla gminy odzyskujemy to w podatkach Jest to moja sugestia żeby ten
teren uporządkować.
Słucham państwa jeżeli macie coś do powiedzenia albo macie jakieś
zastrzeżenia to proszę mówić.
Pan Wójt nie podnoszę podatków, planuję podnieść czynsz za lokale gminne .
Mieszka w nich około 15 osób . Jeżeli podniosę to o 50 groszy. Jestem za
sprzedaniem tego budynku
Majątek Gminy to Budynek szkoły w Woli Klasztornej wiem od Pana Kocona
że ktoś ukradł grzejniki.
Radna Pani Zofia Wójcik mówi, że straszą te budynki.
Pan Bogucki mówi, żeby obniżyć cenę na budynek szkoły w Woli Klasztornej
może będzie ktoś chętny
Pan Wójt odpowiada musimy to przeliczyć.
Pan Mastalerz Budynek Ośrodka Zdrowia w Zajezierzu dach jeszcze wytrzyma
rok, dwa będziemy musieli naprawiać. Trzeba zagospodarować piętro w
Ośrodku Zdrowia w Zajezierzu. Na chwilę obecną dach już jest do konserwacji
Pan Bogucki powiedział ze odpisali na takie pismo firma z Zamościa szukają
lokali na wykonanie takich jak by można powiedzieć szpitali przychodni pod
względem kardiologicznym z łużkami leżącymi odpisaliśmy między innymi
odnośnie budynku w Zajezierzu i Woli Klasztornej. Odpowiedzi jeszcze nie
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było. Proszę państwa obojętnie co by to nie było czy przychodna czy gabinety
czy jakaś inna działalność tylko żebyśmy do tego nie dokładali.
Pan Przewodniczący to wszystko na temat mienia.
Przechodzimy do realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
okresie od 1 stycznia2014 r-31 12.2014 r
Państwo się zapoznali z informacją, pani Kierownik GOPS była na komisjach.
Jeśli macie Państwo pytania to poprosimy Panią Kierownik .
10 minut przerwy.
Przystępujemy do obrad po przerwie realizujemy punkt 7 Realizacja zadań
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie w okresie 1 styczeń 2014 do
31.12.2014
Pan Przewodniczący witam Panią Henrykę Wojewoda Kierownika GOPS w
Sieciechowie oddaję głos.
Są zadania własne i zadania zlecone na zadania zlecone otrzymujemy pieniądze
z budżetu państwa na zadania własne otrzymujemy z budżetu gminy
ewentualnie też są dotacje z budżetu państwa. Największa kwota którą
wydatkujemy z budżetu pomocy społecznej to Świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny to jest w całości finansowane z budżetu państwa nie wystarcza na
obsługę koszty obsługi wzrastają , wzrosła cena prądu cena węgla rosną różne
koszty, zaczyna brakować 3%.
Pisałam o zwiększenie środków moja prośba to jest nic to ustawowo muszą
zmienić. Zasiłki stałe są zadaniem własnym ale też finansowane z budżetu
państwa nie mała to kwota było trochę środków własnych. Zadania są
obligatoryjne więc musimy wypłacić.
Zasiłki okresowe są zadaniem obligatoryjnym zadaniem własnym dotowanym z
budżetu państwa. Udziału środków własnych niema. Ze środków własnych czyli
z budżetu gminy utrzymujemy pensjonariuszy w domach pomocy społecznej są
to duże kwoty nie możemy liczyć ani na jedną złotówkę z budżetu państwa.
Utrzymanie osoby w domu społecznym kosztuje około 3 tysiące zł. W domu
pomocy społecznej w Drzewicy ponad 2.5 tysiąca zł.
70 % z dochodów osoby która idzie do domu pomocy społecznej.
Mamy takie osoby które nie maja dzieci, te osoby są niewydolne finansowo.
Od 1 stycznia miała się zmienić ustawa o pomocy społecznej nie wiem kiedy
to nastąpi.
Fundusz alimentacyjny płacimy dla osób które mają orzeczone alimenty od ojca
lub matki płacimy tylko na dzieci od rodziców. Są to ogromne kwoty,
odzyskujemy część tych pieniędzy odzyskaliśmy ponad 20% jest to i mało i
dużo mało bo powinno być około 90% ale wtedy nie było by tych dłużników .
Mamy dłużników poza terenem gminy jak tylko komornik wchodzi na pobory
od następnego miesiąca dłużnik pracuje na czarno.
Czy koś ma jakieś pytania .
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Pan Kowalski sołtys wsi Słowiki mówi, że komornik może przyjść do sąsiada
i coś zarekwirować traktor tak jak to w telewizji.
Pan Przewodniczący przypadki się zdarzają
Pani Wojewoda powiem tak u nas nie jest to przewidywane ponieważ
komornicy są bardzo ostrożni tak to w mediach podano to na pewno nie był
komornik z Mazowsza na Mazowszu komornicy działają bardzo opieszale.
Pan Przewodniczący czy mają państwo jakieś pytania do pani kierownik.
Proszę
Pani Pachocka prosi o przedstawienie sołtysom informacji na temat karty dużej
rodziny i asystenta rodzinnego.
Pani Kierownik odpowiedziała, że dawałam w czerwcu informacje do państwa
radnych sołtysów jest również zamieszczona informacja w Internecie. Karta
dużej rodziny jest wydawana na troje dzieci i więcej będących na utrzymaniu
rodziców nie ważny jaki jest dochód. Jeżeli dziecko skończy 18 lat życia karta
może być wydana jeżeli się uczy ni nie dłużej jak do 25 roku życia i wtedy
wymagamy zaświadczenia ze szkoły rodzice mają bezterminowo dzieci albo do
18 roku życia jeśli się uczy do 25 roku życia Dziecko otrzyma kartę dużej
rodziny bezterminowo jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności Można
składać u nas o tą Kartę otrzymuje się za miesiąc do dwóch. Jakie są korzyści
mając taka kartę dużej rodziny korzystają ze zniżek podczas zwiedzania
różnego rodzaju parków, w muzeach, niektóre firmy przewozowe stosują zniżki
w większych miastach jest więcej możliwości korzystania z karty dużej rodziny.
Asystent rodziny mógł być zatrudniony o 2012r ale nie musiał taka osoba ma
wpierać rodziny , dzieci które zostały zabrane do domu dziecka bądź do rodzin
zastępczych. Sąd wydaje nakaz na prośbę rodziny. Mamy obowiązek
zatrudnienia na chwile obecna nie ma na razie potrzeby. Asystent rodziny –
może być zatrudniony na umowę zlecenie . Chcieli byśmy pomóc rodzina
biologicznym. Od 1 stycznia powinny być zatrudnione trzy osoby na
stanowisku pracownik socjalny na pełny etat. Te rodziny gdzie coś gdzieś
kuleje są pod opieką pracownika socjalnego.
Pan Wójt Pani Kierownik GOPS zwróciła się z pismem o zatrudnienie
Asystenta zostało odpisane na nie niema takich rodzin, nie mamy warunków
socjalnych na zatrudnienie kolejnej osoby – narzuca się. Pani Wojewoda pójdą
sprawozdania będą naciskać. Wiem, że w takiej sytuacji nie jest tylko nasza
gmina. Pan przewodniczący czy państwo macie pytania do pani kierownik.
Pan Kowalski sołtys miejscowości Słowiki Folwark pyta podaje przykład jest
rodzina rodzice są bezrobotni maja dwoje dzieci jak duże kwoty są przydzielane
takiej rodzinie Pani Wojewoda odpowiada rodzina dostaje zasiłek rodzinny w
zależności ile dziecko ma lat jeśli do 5 roku życia 77 zł miesięcznie od 5 do 18
roku życia 106 złoty miesięcznie na osobę powyżej 18 roku życia115 zł
miesięcznie. Taki zasiłek ma wesprzeć rodzinę są również dodatki. Jeżeli osoba
występuje z wnioskiem dostaje zasiłek okresowy jest naliczany w zależności od
dochodu to jest zasiłek uznaniowy jest to z budżetu państwa Gmina nie jest od
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utrzymywania ludzi , wiemy że są prace dorywcze. Każdy dorosły człowiek ma
obowiązek sam się utrzymać.
Pan Kowalski –konstytucja ich broni
Pan Mastalerz pracujemy dla przepisów
Dziękujemy Pani kierownik za przybliżenie tematu dziękuję.
Pan Przewodniczący Proszę Państwa przechodzimy do Punkt 8do bloku
głosowań podjęcie uchwał
Proszę bardzo
Pani Pachocka Szanowni Państwo przechodzimy do podjęcia uchwał
I. Odczytanie uchwały przez Panią Pachocką uchwała w sprawie naniesienia
zmian w Uchwale Rady Gminy Sieciechów Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Pani Pachocka w związku z tym ,że zmieniło nam się trzech sołtysów musimy
zmienić zapis uchwały. Wysoka rado kto jest za proszę o podniesienie ręki ,
Kto jest przeciw?, kto się wstrzymał ? nie widzę . Uchwała została pojęta
jednogłośnie .
II Odczytanie uchwały przez Panią Mirosławę Pachocką wiceprzewodnicząca
Rady Gminy w Sieciechowie Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
Gminy Sieciechów w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej . Pani
Pachocka ja myślę że uchwała jest czytelna. Przejdziemy do głosowania Kto
jest za, Kto Jest przeciw, Kto się wstrzymał
Uchwała podjęto jednogłośnie dziękuję.
III. uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Sieciechów w
lokalnej Grupie Działania „Puszcza Kozienicka” Pani Pachocka uchwała w
sprawie naniesienia zmian w uchwale Rady Gminy w Sieciechowie w sprawie
pełnomocnictwa .
Mamy zaprezentowaną prze Pana Wójta kandydaturę w mojej osobie . W woli
wyjaśnienia była uchwała zmieniani byli przedstawiciele
w poprzedniej
kadencji był przedstawicielem Pan Siek , Pan Guba.
Jeśli macie państwo uwagi
Pan Przewodniczący trzeba poinformować poprzedniego przedstawiciela.
Pan Radny Chołuj
Jakie będziemy mieć korzyści z tego.
Pan Wójt jest mi trudno odpowiedzieć ja przedstawiłem skład kandydatów
powinni złożyć sprawozdanie.
Pan przewodniczący przedstawiciel stowarzyszenia może ale nie musi się
rozliczać ani składać sprawozdania. Korzyści nie mieli żadnych
Jeśli ktoś będzie przejeżdżał przez Garbatkę to jest postawiony Plac Zabaw
W naszej Gminie skorzystał Pan Szewc Zakup ciągnika ze środków LGD.
My podpieliśmy się pod te środki na budowę parkingu.
Będziemy się mogli ubiegać o środki na drogi.
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Jeżeli będziemy korzystać to projekty są dofinansowywane w 80%. W
poprzedniej kadencji poprzedni Pan Wójt chciał wyremontować świetlicę w
Zajezierzu. Umowa była podpisana ale nie mieli własnych środków i niedoszło
do realizacji.
Pan Przewodniczący trzeba mieć siłę przebicia.
Pani Pachocka w poprzednie kadencji był Pan Siek przed panem Siekiem Pan
Jeziorowski.
Pan Jeziorowski zdawał sprawozdanie mówił co się dzieje w lokalnej grupie
działania nad czym obradowali.
Ja ze swojej strony mogę obiecać że dostaniecie państwo sprawozdanie.
Proszę jeśli są jakieś pytania to proszę, jeśli nie przechodzimy do kolejnej
uchwały
Pan Wójt to co wspomniałem na spotkaniu z Burmistrzem ze Starostą środki
mają być przydzielane Wójt ma swojego przedstawiciela w lokalnej Grupie
Działania. Ludzie którzy weszli do zarządu nie mogli korzystać ze środków. Pan
starosta twierdzi że będzie nad tym panował. Na ile zostanie to utrzymane
zobaczymy. Wkład został podniesiony o złotówkę wcześniej było 2 grosze od
mieszkańca . Daje nam to 4 z groszami. Wzoruję się na Garbatce tam jest dużo
tam są drogi, kostki targowisko zrobione ,plac zabaw, kino w jakimś tam stopni
w Kozienicach pozyskano bardzo dużo środków. Nasza
Gmina nie
występowała z wnioskami.
Pan przewodniczący LGD to przedstawiciele rozpatrują wnioski i przydzielają
środki.
Wypowiedzi Wójtów Magnuszewa, Garbatki na Panu Przedniczku zostało
wymuszone przydzielenie po 300 tysięcy.
Projekt był napisany Pani Pachocka Panie Wójcie LGD ma swoje priorytety
oczekują na wnioski . Teraz będą drogi – otrzymamy środki wniosek był
napisany w lipcu był poprawiony i odrzucony jako rezerwowy.
Na początku stycznia został przesłany do poprawy przez Panią Baryłkę i Pana
Hołdę dopiero ujrzał światło dzienne.
22 stycznia została podpisana umowa.
Kto jest za podjęciem uchwały proszę podnieść rękę dziękuję
Kto jest przeciw nie ma
Kto się wstrzymał nie ma
Uchwałę została podjęta jednogłośnie.
III. Uchwała Rady Gminy w Sieciechowie w sprawie zmian w budżecie Gminy
Sieciechów na 2015 r. Pani Pachocka proszę Panią Skarbnik o wyjaśnienie
zmian w budżecie.
Zmiana dotyczy Dochodów i wydatków łącznie dochody wzrastają o kwotę
47,995 zł.
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Wydatki również wzrastają o tą sama kwotę tym samym zmienia się wynik
dochodów zaplanowanych na ten rok. Po stronie dochodów wprowadzono
jeden paragraf w dwóch rozdziałach
Paragraf 069- wpływy z różnych opłat w rozdziale dotyczącym dochodów
uzyskanych od osób fizycznych w odniesieniu do kosztów upomnienia które
uzyskujemy w wyniku wysłanych wezwań i upomnień 1000,00 zł. i w
świadczeniach rodzinnych w świadczeniach z tytułu funduszu alimentacyjnego
100.00 zł Wcześniej otrzymywaliśmy dochody z tego tytułu i jednak w wyniku
zmian w sprawie klasyfikacji budżetowej opis do paragrafu 069 z którego
wprost wynika że do tego paragrafu należy klasyfikować te uzyskane dochody z
tytułu kosztów za upomnienia.
W dziale 900 został wprowadzony plan wynikający z umowy podpisanej z
Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie parkingu w Zajezierzu 47,995 zł
Po stronie wydatków zmiany dotyczą wyłącznie zwiększenia planu dotyczącego
części zmian 47,995 zł to są środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego
12.000 tysięcy i 5.000 to są środki które uzupełniają i wkład własny i mają
pokryć koszty niekwalifikowane. Tymi kosztami niekwalifikowanymi to jest
cała wartość Vatu jak państwo wiecie 23% to jest ¼ wartości umowy to są
wszystkie koszty mimo wszystko te koszty będą obejmowały inspektora
nadzoru oraz inne koszty , które nie były ujęte we wniosku o dofinansowanie
zakupu dodatkowych krawężników. W załączniku Nr 3 jest przedstawiony plan
wydatków na budowę parkingu. Planujemy aby koszty parkingu zamknęły się w
kwocie 75 .000,00 zł bez 500,00 zł.
Czy ktoś z państwa ma pytania do tej uchwały nie ma
Kto jest za podjęciem uchwały proszę podnieść rękę
Kto jest przeciw nie widzę
Kro się wstrzymał nie widzę
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przechodzimy do uchwały V Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2023 odczytanie opinii
regionalnej izby obrachunkowej przez Panią Skarbnik.
Kto jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki
Kto jest przeciw
Kto się wstrzymał
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
VI Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości .
Czy są jakieś pytania do tej uchwały
Pan Radny Chołuj ja bym chciał tylko powiedzieć że mam nadzieje że nie
powstanie tam jakiś zakład zagrażający życiu ludzi mieszkającym na tym
terenie i chodzi o dzieci tam blisko jest Szkoła lub zakład segregacji śmieci tak
jak to było w Policznie koło Szkoły chcieli otworzyć zakład segregacji śmieci
tylko się ludzie nie zgodzili.
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Pan Przewodniczący zwracam się do radnych poprzedniej kadencji zapewne
państwo pamiętacie my już podejmowaliśmy tą uchwałę w sprawie sprzedaży
tej działki a później ją cofaliśmy. Teraz ta działka idzie ponownie do sprzedaży,
czy się zgłosi Agrofreze czy inna firma to my nie wiemy albo osoba fizyczna.
Tu bym chciał Pana uspokoić . To jest tylko przetarg jeśli chodzi o warunki
zabudowy działka jest koło szkoły i obojętnie kto by nie kupił jeśli na działce
będzie chciał coś stawiać to musi się zwrócić do Wójta o warunki zabudowy
Gmina z tytułu posiadania tej działki nie ma żadnego zysku tylko krzaki. Jeśli
ktoś coś postawi to są jakieś pieniądze dla gminy. Dlaczego nie została
sprzedana w poprzedniej kadencji z plotek słyszałem że były jakieś rozliczenia,
że Gmina była winna Agrofrezie 37 tysięcy była wykonana kanalizacja.
Pan Radny Chołuj żeby nie było tam jakiegoś hałasu i żeby nie było to
uciążliwe dla ludzi. Kiedyś te wentylatory co działały w tej chłodni były
dokuczliwe.
Pan Wójt wyjaśnia wpłynęło pismo od Agrofreze bardzo krótkie są
zainteresowani zakupem działki w luźniej rozmowie kierownik mówił że ich
magazyny znajdują się w Skarżysku. Powiedział również że zatrudnia 50 osób.
Nie da się nic postawić bez nadzoru budowlanego . W tej kwestii ja nie dałem
odpowiedzi jestem w 90% za sprzedażą tej działki
Mamy dochód z działek, z gruntów rolnych ta działka nie przynosi nam
dochodu.
Pan Rady Szewc to jest przetarg nie musi kupić Agrofreze to tylko przetarg.
Pan Radny Chołuj jest przeciwko. Pan Przwodniczący Rady Gminy poprzedni
pan Wójt miał zatargi z Prezesem Pan Wójt przedstawił mieszkańcom że będzie
to budynek z amoniakiem, idąc tym tokiem myślenia działka nie została
sprzedana. Chcemy sprzedać działkę koło Okurzałego Pan Roman Krekora –
sołtys wsi Zajezierze Jak to wszystko sprzedamy to co Pan Przewodniczący
wszystkiego nie sprzedamy. Jak sprzedamy to będzie jakiś zysk.
Pan Mastalerz będziemy mieli podatki z podatku rolnego wyciągniemy nogi.
Pan Mirosława Pachocka apropo zakupu takiego terenu w poprzedniej kadencji
był pan który chciał kupić działkę mówił że będzie budował dom weselny
Pani Barbara Zwolska radna poprzednie kadencji powiedziała ja nie wiem czy
się zgodzę będę miała hałas ja nie będę za sprzedażom pod taka działalność i do
tej pory nic nie powstało.
Kto jest za podjęciem uchwały 12 radnych
Kto jest przeciw 2
Kto się wstrzymał 1
Uchwała została podjęta
VI Uchwała w sprawie unieważnienia uchwały nieodpłatnego przekazania
nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajezierzu
Pan Przewodnicząca odwołam się do Radnych z poprzedniej kadencji Podjęto
uchwałę Pan Wójt argumentował że straż nie wyremontowała. Uchwała została
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nie wykonana. Nie można przekazać jednostce. W związku z powyższym
propozycja unieważnienia uchwały. Ten budynek jest do końca nie
wyremontowany . Teraz musimy się zastanowić jak to rozwiązać żeby
korzystała straż i społeczeństwo . Czekam na propozycję będzie zebranie w
Zajezierzu
Pan Radny Stanisław Potyra
Co by było jakby poprzedni Pan Wójt przekazał Pan Przewodniczący naciskał
żeby przekazać.
Pan Mastalerz Ta uchwała była asygnowana przez Radcę prawnego
Co by było jakby przekazano. Taki budynek jest w Woli Klasztornej.
Pan Suwała Oddajemy działkę za budynek
Kto jest za
Kto jest przeciw
Kto się wstrzymał
Uchwałę podjęto jednogłośnie
Pan Przewodniczący Dziękuję za sprawne przeprowadzenie bloku uchwał
Przechodzimy do punktu 9 sprawy różne
Odbyliśmy zebrania sołeckie we wszystkich sołectwach. Chciał bym
podziękować ustępującym sołtysom i radom sołeckim za pracę jaką włożyli na
rzecz naszej lokalnej społeczności a za razem złożyć gratuluję nowym
sołtysom i radom sołeckim ,życzę owocnej współpracy z Wójtem. Każde
sołectwo ma duże potrzeby. Ja patrzę przez pryzmat całej gminy
11 marca jest dzień sołtysa o godzinie 14.00 zostaną wysłane do państwa
zaproszenia.
Informuję państwa radnych jeśli koś by chciał wziąć udział bardzo proszę Ci
państwo którzy nie dostarczyli zdjęcia proszę zostawić w sekretariacie u Pani
Ani Baryłki.
Jeśli koś z sołtysów podejmie interwencję w jakiejś sprawie to może pokazać
legitymację że jest przedstawicielem władzy.
Pani Pachocka
W styczniu komisja ogólnospołeczna odbyła pierwsze posiedzenie
Omawianie imprez kulturalno patriotycznych. Zaprosiliśmy Pana Wójta
należało by wrócić do zorganizowania dni Sieciechowa będzie to na początku
wakacji. Nie stać nas żeby to zorganizować z jakimś kabaretem czy zespołem
muzycznym będzie to skromna impreza z udziałem szkół. Będą organizowane
imprezy patriotyczne związane z 28 Pułku Artylerii Lekkiej Pan Wójt chciał by
to połączyć ze świętem patrona szkoły Michała Okurzanego , Pacyfikacją
Kępic nadal będzie praktykowana z takim samym skutkiem jak do tej pory.
W przyszłych latach będziemy chcieli zorganizować festyn sołecki rywalizacja
po między sołectwami, współzawodnictwo po między sołectwami.
Pani skarbnik opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 20152023 odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej przez Panią skarbnik
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Dziękuję
W dniu 4 lutego wpłynęło pismo o wyrażenie zgody na przyłączenie 20 posesji
do kanalizacji Gminy Sieciechów. Te przyłącza pobierają wodę z naszej sieci
jeśli ich podłączymy do kanalizacji będą płacić do naszej gminy . Kto jest za kto
przeciw kto się wstrzymał.
Opinia rady gminy w Sieciechowie w sprawie przyłączenia do kanalizacji jest
pozytywna głosowało 15 radnych.
Pan Szewc gdzie mogę uzyskać informację jaka szerokość drogi jest na Małych
Mozolicach do Pana Miłosza do Pani Galarek pani sołtys i jaka szerokość jest
tego wygonu w Mozolicach. Pan Przewodniczący trzeba się zwróci do Pani
Grzebalskiej albo geodezji w Kozienicach. Pan Bogucki mówi, ze na niektórych
mapach jest zaznaczona szerokość drogi sprawdzimy to.
Pani Grzebalska sołtys wsi Występ chciałam zapytać w sprawie drogi do pana
Zagożdżona tam nie ma drogi dojazdowej.
Odpowiada Pan Bogucki tam jest taka sytuacja drogi tam niema tam są grunty
Pana Komorka i grunty wojskowe geodeta Pan Samuś mówi że tam jest
ustanowiona droga konieczna. Gdyby Pan Zagożdżon zwrócił się do Sądu na
terenie Pana Komorka tą drogę wtedy musiał by mieć. Czy gmina wykupi od
Pana Komorka. Pan Przewodniczący powiedział że Pan Zagożdżon musi się
sam o tą drogę postarać żeby tą drogę odtworzyć.
Pan Potyra
1. Przyjechał Pan Prezezes Agrofreze do Pana Wójta i Pan Wójt podjął uchwałę
Jest też dwie działki własnością gminy w kierunku Łojów tam jest plan
zagospodarowania przestrzennego piękna działka jest za GIEESEM przy samej
drodze druga po prawej stronie przy osiedlu.
2.Sprawa następna jaka była rozmowa pomiędzy Panem Przewodniczącym a
Panem Boguckim zerkałem w lewo i w prawo ta atmosfera nie była przyjemna
była bardziej emocjonalna ze strony Pana Przewodniczącego wspomniał pan ,że
wszyscy mamy służyć jednemu celowi społeczeństwu ma być współpraca
między Sołtysami Radnymi według starej zasady aby gmina rosła w silę.
Pan Bogucki wyjaśnimy tą sprawę, ten temat bo ja nie rozumiem pewnych
rzeczy nie chcę już tu na sesji.
Pan przewodniczący ja wiem co mówię ja nie powiedziałam, że to jest wina
pana Boguckiego że mamy zaorane drogi powiedziałem, że jest to wina gminy
i, że gmina nie dba o swoje interesy.
Czy to będzie Pan Bogucki czy pani Zuchniakowa która wcześniej tu też
pracowała to wina gminy. Nie wiem czego pan Bogucki przyjął to do siebie.
Pan Bogucki pan mi zarzucił że nie byłem na rozgraniczeniu jakiejś drogi.
Pan Przewodniczący ja powiedziałem że drogi były niedopatrzone
Pan Przewodniczący emocje są tylko odruchem ludzkim.
Pan Radny Pułka chciał bym się dowiedzieć kiedy będzie odczyt poboru za
wodę.
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Pan Wójt odpowiada Pan Kisiel będzie chodził w marcu raz na kwartał. Pan
Wójt prosi Państwa Sołtysów o zrobienie wykazów ile w danej wsi jest
zdjętego eternitu na poszczególnych gospodarstwach. Możemy dostać
dofinansowanie 80do 100% to musimy ustalić ile go jest . Był robiony przetarg
najtańsza firma jaka się zgłosiła 280 złoty za tonę.
Gdy byśmy chcieli sami to sprzątnąć a na nas ciąży ten obowiązek to są bardzo
duże koszty.
Jeśliby się zdarzyło ,że ktoś zalega za zużycie wody ponad 3 tysiące Jest taka
możliwość rozłożymy na raty.
Proszę Państwa radnych sołtysów z Łojów, Kępic, Nagórnika, Opactwa, Woli
Klasztornej oraz Pana Boguckiego proszę o pozostanie to będzie krótkie
spotkanie. Wszystkim serdecznie dziękuję.
Pan przewodniczący zamykam IV sesję VII kadencji Rady Gminy. Dziękuję
wszystkim za przybycie.
Protokółowała
Agnieszka Niedzielska
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