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Protokół z sesji Nr V/2015 

Rady Gminy w Sieciechowie 

z dnia 24.03.2015 r. 

Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy w Sieciechowie Pan Kazimierz 

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

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

wraz z pracownikami, Radnych i Sołtysów. Na podstawie listy 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. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie i filii w     

Zajezierzu za rok 2014. 

7. Realizacja zadań  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r. 

8. Podjęcie uchwał: 

 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

 Uchwała w sprawie określenia zasad na jakich przewodniczącemu organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta. 

 Uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 Uchwała w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na rok 2015. 

 Uchwała w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy w 

Sieciechowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 

2015r.  

 Uchwała w sprawie zmian w Budżecie gminy. 

 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

9.Sprawy różne 

10. Zamknięcie obrad sesji. 



 2 

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

proponowanym porządkiem obrad głosowało 14 radnych przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie.  

Pkt. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Protokół z ostatniej sesji został odczytany przez pracownika Urzędu Gminy Agnieszkę 

Niedzielską. Uwag do protokołu nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 

radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z ostatniej sesji został podjęty 

jednogłośnie. 

Pkt. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów Pana Mariana Czerskiego w okresie między 

sesjami, tj. od 20 lutego 2015 do 24 marca 2015 r. 

Pan wójt poinformował, że 24 lutego 2015 r. uczestniczył w spotkaniu ze Starostą powiatu 

kozienickiego i Prezesem LGD Puszcza Kozienicka. Na tym spotkaniu został powołany nowy 

skład grupy. Dyskutowano na temat wniosków i  środków do pozyskania. 

W tym samym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Gmin Ziemi 

Kozienickiej, na którym ustalono, że miesięcznik Nasz Powiat będzie finansowany za 

środków Związku, oraz że dwie strony w tym miesięczniku będą zawierały informację z 

naszej gminy. 

10 marca 2015 r. Pan Wójt uczestniczył w naradzie sołtysów, która dotyczyła współpracy, 

oraz problemów w poszczególnych sołectwach. Zaznaczył, iż na sesjach są podejmowane 

uchwały, które nie dotyczą sołtysów i takie spotkania są potrzebne. Pan Wójt nadmienił, że 

jest bardzo zadowolony z tego spotkania. 

Pan Wójt poinformował Radę, że uczestniczył z Panem Przewodniczącym Rady we 

wszystkich zebraniach jednostek OSP na terenie naszej gminy. Każda jednostka ma inny 

charakter pracy. Np. jednostka w Łojach i na Głuścu to jednostki, które głownie biorą udział 

w działaniach powodziowych, natomiast jednostka w Woli Klasztornej i Sieciechowie są w 

Krajowym Rejestrze Ratowniczo-Gaśniczym i prowadzą działania ratownicze na terenie całej 

gminy podczas pożarów, wypadków drogowych czy innych zdarzeń losowych. 

16 marca 2015 r.  Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą, Komendantem Straży i 

Policji oraz Generalnym Dyrektorem Kolei Państwowych. Miało ono charakter informacyjny. 

Ciekawostką był fakt o wprowadzeniu zmian w sklepikach szkolnych, a  mianowicie o 

zakazie sprzedaży napojów gazowanych. Narzuca się samorządom wykonanie ujęcia wody 

dobrej jakości. Pan Wójt poinformował o apelu jaki skierował Komendant Wojewódzki 

Mazowieckiej Straży Pożarnej o zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na to że były 

przypadki śmiertelne podczas gaszenia traw. Pan wójt poprosił radnych i sołtysów o 
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zwrócenie uwagi czy ktoś nie wypala traw. W takim przypadku prosi o poinformowanie 

policji o takim zdarzeniu, ponieważ wyjazdy straży wiążą się z kosztami. Podczas spotkania 

Komendant Policji przedstawił statystyki zagrożenia alkoholem i narkomanią, z których 

wynika że zagrożenie maleje. Pan Wójt poinformował również, że w marcu zostanie 

zakończona inwestycja budowy parkingu w Zajezierzu i wkrótce będzie odbiór. Pan Wójt 

wyraził również swoją opinię odnośnie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Jego zdaniem 

lepiej by było te pieniądze przeznaczyć w całości na jedną inwestycję, np. w Zajezierzu  z 

funduszu sołeckiego jest wykonana inwestycja utwardzenia ulicy ogrodowej, gdzie środki z 

funduszu są za małe aby w całości wykonać tę inwestycję w danym roku. Pomimo, iż w tym 

roku jest taka możliwość, aby sołectwa podejmowały uchwały na to samo zadanie, ale nie 

wiadomo czy wszyscy mieszkańcy wyrażą taką wolę. Następnie głos zabrała Pani skarbnik 

Iwona Czerska, informując, że do końca maja do Urzędu Wojewódzkiego gmina składa 

sprawozdania z realizacji przedsięwzięć, które były realizowane w ramach funduszu 

sołeckiego i wnioskuje o refundację, która jest uzależniona od dochodu w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca, który podaje Prezes GUS. Są takie sołectwa, które mają mało środków, 

albo nie mają przedsięwzięcia do realizacji. W takim przypadku mogą realizować to samo 

przedsięwzięcie z innym sołectwem podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Ponownie 

głos zabrał Pan Wójt informując, że w Zajezierzu i Kameleonie zostały wystawione na 

sprzedaż  w formie licytacji drzewa. Za pozyskane środki zostaną zakupione nowe drzewa do 

posadzenia. Zakończono nabór na stanowisku obsługi Rady Gminy. Zgłosiło się cztery 

kandydatki. Wymagania formalne spełniła Pani Mirosława Pachocka i to ona podejmie pracę 

na tym stanowisku od 1 kwietnia. Do końca kwietnia dyrektorzy szkół muszą przedłożyć 

arkusze organizacyjne na następny rok szkolny. Pan Wójt poinformował, że zmniejszona 

została subwencja o 139 tys. zł i w tej sprawie musi przeprowadzić rozmowy z Dyrektorami, 

ponadto dzieci z Zajezierza idą do szkoły do Dęblina, a ze Słowik do Kozienic, dlatego w 

Gimnazjum będzie tylko  jedna I klasa gimnazjum,  dyrektor jest bezsilny, należy poczynić 

starania, aby przyciągnąć młodzież. Kończąc swoje wystąpienie Pan Wójt złożył zebranym 

życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Pkt. 5. Interpelacje i zapytania – wnioski radnych. 

Głos zabrał pan Mirosław Szewc pytając, czy szkoły składały  wnioski na wyposażenie 

stołówek i świetlic. Pan Wójt w odpowiedzi poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek. 

Następnie głos zabrała Pani Mirosława Pachocka, informując, że Pani Dyrektor ze Szkoły w 

Słowikach jest w trakcie pisania takiego wniosku, który nie wymaga środków własnych i 

dotyczy wyposażenia kuchni, zakup zmywarki itp. Następnie Pani sołtys Jadwiga Piórkowska 
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zabrała głos w sprawie wyciętych drzew obok bloku w Garczakowie, ponieważ gdy drzewa 

rosły było widać jak biegnie droga, teraz  jest pusto i niebezpiecznie. W odpowiedzi Pan 

Przewodniczący Rady poinformował, że należy wystąpić z pismem do Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad o ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości. Następnie 

zarządził 10-cio minutową przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady.  

Pkt 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie i filii w 

Zajezierzu za rok 2014.  Pan Przewodniczący zapytał radnych, czy są pytania odnośnie tego 

punktu i nadmienił, że Rada dostała obszerne sprawozdanie Pani kierownik. Jednocześnie 

dodał, że w Biuletynie Nasz Powiat są zawarte dane statystyczne odnośnie bibliotek w 

Powiecie Kozienickim. Na terenie gminy są dwie biblioteki, a liczba udostępnionych książek 

czytelnikom wynosi 1023 pozycje, jest 528 czytelników, a liczba komputerów z dostępem do 

Internetu wynosi 4. Następnie głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który stwierdził, że w obu 

bibliotekach pracują panie z odpowiednimi kwalifikacjami i to one zapracowały na te wyniki. 

Pkt 7. Realizacja zadań Gminnej Komisji rozwiązywania problemów Alkoholowych. Pan 

przewodniczący poinformował, że Rada dostała również obszerne sprawozdanie i zapytał czy 

jest potrzeba zapraszania Pani Przewodniczącej. Radni nie zgłosili takiej potrzeby. Następnie 

głos zabrał Pan Mirosław Pułka pytając czy to prawda, że nikt nie chce być członkiem 

komisji? Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że członkowie Komisji Alkoholowej 

dostają ryczałt w wysokości 300 zł co drugi miesiąc, natomiast Komisja Interdyscyplinarna to 

ta sama komisja, z tym że członkowie nie pobierają żądnej diety z tego tytułu. Dlatego Pan 

Wójt będzie wnioskował o zwiększenie ryczałtu. Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący, 

zwracając się do radnych poprzedniej kadencji, że Komisja Alkoholowa liczyła 9 członków i 

z tych samych środków miała płacone ryczałty. Obecna komisja liczy 4 osoby, natomiast co 

do komisji interdyscyplinarnej nie przewidziano wynagrodzenia. Następnie głos zabrała Pani 

Mirosława Pachocka i stwierdziła że współpraca Rady Gminy z poprzednią Komisją 

Alkoholową nie układała się najlepiej. Natomiast teraz ciężko jest wykorzystać środki, 

ponieważ przepisy nie pozwalają na organizowanie festynów, czy zakup nagród dla dzieci. 

Dobrze, że będzie realizowany projekt wyjazdu dzieci na basen, gdzie cenę biletu pokryje 

Komisja Alkoholowa, natomiast koszt dojazdu pokryć muszą rodzice. Pan Wójt dodał, że  

sołectwa chcą żeby zakupić stół do tenisa stołowego, piłki, czy inne urządzenia. Niestety 

wtedy w świetlicy musi być opiekun. Jest jednak rozwiązanie, a mianowicie sprzęt może 

zakupić klub sportowy i przekazać sołectwu w formie użyczenia. Dalej głos zabrał Pan 

Stanisław Potyra, stwierdzając, że Pani Przewodnicząca GKRPA musi dzielić środki zgodnie 
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z przepisami. Z uwagi na to, iż nie było więcej pytań, Pan Przewodniczący przekazał 

prowadzenie sesji Pani Wiceprzewodniczącej Mirosławie Pachockiej. 

Pkt.8 Podjęcie uchwał. 

 Odczytanie treści uchwały Nr V/21/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Pan przewodniczący Kazimierz Mastalerz poinformował, że co roku Rada Gminy 

podejmuje tę uchwałę, jednak z tą zmianą, że po podjęciu jej w tym roku , w latach 

następnych już nie będzie takiej potrzeby, chyba, że zajdzie zmiana. Zaletą jest to, że 

w budżecie gminy zostaję 180 tysięcy, ale nie dostaniemy zwrotu z budżetu państwa 

na kwotę około 50 tysięcy. Pan Przewodniczący podał przykład, że można by było 

zrobić drogę w Kępicach, jeżeli zostały by jakieś środki, to można by było 

przeznaczyć te pieniądze na jakieś inne sołectwo. Jeśli Rada była by konsekwentna, to 

w kolejnych latach w kolejnej miejscowości można coś zrobić. należy jednak 

wszystko dobrze przemyśleć, żeby każda z miejscowości skorzystała, a kadencja trwa 

tylko 4 lata.  Pani Mirosława Pachocka powiedziała, że będąc 8 lat temu radną, kiedy 

funduszu sołeckiego jeszcze nie było ciężko było cokolwiek uzyskać dla sołectwa. 

Dopiero gdy sołectwo otrzymało środki do własnej dyspozycji można było realizować 

swoje założenia. Tak samo może być teraz, jeżeli jakieś sołectwo nie ma potrzeb, to w 

swoim wniosku może wpisać to samo zadanie dla sołectwa któremu chce pomóc.  

Dalej głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który w swojej wypowiedzi stwierdził, że pani 

skarbnik wspomniała, że w budżecie jest wyodrębniona kwota na tłuczeń dla całej 

gminy, a także zwrócił się do pana Wójta, że w kampanii przedwyborczej była mowa 

o pani Węsek z Garbatki, która  najpierw pisze projekty, a dopiero szuka pieniędzy. W 

odpowiedzi Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz stwierdził, że gdyby były 

pieniądze, to był by duży komfort dla gminy, natomiast tak jest, że najpierw się pisze 

projekt, a potem pani skarbnik szuka pieniędzy robiąc przesunięcia w budżecie. 

Ponieważ  nie wniesiono uwag do uchwały Pani wiceprzewodnicząca zarządziła  

głosowanie uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 Odczytanie projektu uchwały Nr V/22/15 z dnia 24.03.2015r. w sprawie określenia 

zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego przysługuje dieta. W 

sprawie uchwały głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz  informując, że 

należy podjąć nową uchwałę pomimo, że dieta nie uległa zmianie, ponieważ należy 

dodać, że dieta przysługuje również za udział w naradzie w kwocie 80 zł. Pani 
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Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 

przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 Odczytanie projektu uchwały Nr V/23/15 z dnia 24.03.2015r. w sprawie poboru 

podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. Głos zabrał Pan Przewodniczący ponieważ docierały głosy dlaczego jest 

zróżnicowanie procentowe wśród inkasentów. Uchwała wprowadza wzrost  prowizji 

za pobór podatków  o  1 %,  natomiast zróżnicowanie jest związane z tym, że każde 

sołectwo ma inny charakter i tak np. Słowiki mają ziemie z niską klasą, Zbyczyn  

natomiast jest sołectwem porozrzucanym. Jest to tak skalkulowane, aby wszyscy 

inkasenci mieli po równo Na taką rozbieżność procentową zezwalają przepisy. 

Ponieważ nie wniesiono uwag do uchwały Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła 

głosowanie . Za przyjęciem głosowało 14 radnych przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 Odczytanie projektu uchwały Nr V/24/15 z dnia 21.03.2015 r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na 2015 r. Głos zabrał Pan Przewodniczący 

informując, że należy podjąć uchwałę ponieważ wprowadzono zmiany, które dotyczą. 

wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 

Ponieważ Rada nie wniosła uwag do uchwały przystąpiono do głosowania. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 Odczytanie projektu uchwały Nr V/25/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie dokonania 

zmiany uchwały Nr III/12/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22.12.2014 r. w 

sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015.  Pani 

Wiceprzewodnicząca wyjaśniła, że  zmiany w uchwale są spowodowane 

wprowadzeniem nowego zadani , o którym już wspominała tj. sfinansowania przez 

Komisję Alkoholową wstępu na basen. Do treści uchwały uwag nie wniesiono, 

przystąpiono do głosowania. za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 

przeciwnych wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 Odczytanie projektu uchwały Nr V/27/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Sieciechów. Uwag do Uchwały nie wniesiono, przystąpiono do 
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głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 Odczytanie projektu uchwały Nr V/26/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2023. Uwag do uchwały nie 

wniesiono. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych i 

wstrzymujących nie  było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Pkt. 9. Sprawy różne. 

Głos zabrał Pan Przewodniczący Rady  Gminy Kazimierz Mastalerz informując, że do Wójta 

Gminy wpłynęło pismo Rady Sołeckiej w Głuścu wraz z podpisami mieszkańców w sprawie 

drogi. Rada Sołecka zwraca się z prośbą o uregulowanie drogi biegnącej w kierunku jednostki 

wojskowej obok Pana Wosia. Drogę należy poprawić i poszerzyć do szerokości 4 m, 

ponieważ droga jest nieregularna i w niektórych miejscach ma tylko 2 m szerokości. W 

obecnym stanie nie jest możliwe dojechanie szambiarką czy śmieciarką. W tej sprawie zabrał 

głos Pan Mirosław Pułka twierdząc, że każde sołectwo mogło by się zwrócić o uregulowanie 

drogi, a co  na to mieszkańcy, czy zezwalają na oddanie swoich ogródków. Pan Pułka podał 

przykład w Słowikach , gdzie za samo wytyczenie z funduszu sołeckiego wydano 4 400 zł. 

Pan Sołtys Jan Kowalski zapytał czy  ta droga będzie do boiska, bo po drugiej stronie jest 17 

działek i byłaby możliwość odkupienia od Pana Gugały. Pan Przewodniczący poinformował, 

że chodzi jedynie o zamianę działek zgodnie z prawem. Rada poprzez głosowanie 14 głosów 

za przychyliła się do wniosku Rady Sołeckiej z Głuśca. Pani Mirosława Pachocka 

poinformowała Radę, że z dniem 31 marca 2015 r. rezygnuje z mandatu radnego i z funkcji 

Wiceprzewodniczącej  Rady i złożyła do Pana Przewodniczącego stosowne pismo. Z 

wnioskiem do Wójta zwrócił się Pan Mirosław Szewc aby wystąpić do Generalnej Dyrekcji 

Dróg i Autostrad o przestawienie znaku informacyjnego o terenie zabudowanym, który 

znajduje się w złym miejscu. Są zgłoszenia od mieszkańców, że policja upomina o brak 

kamizelek odblaskowych. Zapytał również o postęp prac związanych z budową oświetlenia w 

Mozolicach, ponieważ w lipcu wygasa pozwolenie na budowę. W odpowiedzi Pan Wójt 

poinformował, że w kwietniu gmina wystąpi z zapytaniem o cenę. Pan Sołtys Jan Kowalski 

zapytał Pana Wójta, czy to prawda, że do szkoły w Słowikach zostanie przyjęty nowy 

nauczyciel i dlaczego konserwator w szkole jest z Kozienic. W odpowiedzi Pan Wójt 

poinformował, że w szkole zatrudnia Dyrektor i to należy do jego kompetencji. Pani 

Mirosława Pachołka dodała, że w szkole w Słowikach pracowali konserwatorzy ze Słowik, 

ale albo zrezygnowali, albo Pani Dyrektor nie była z ich pracy zadowolona. Pan Jeziorowski 

próbując zaoszczędzić wprowadził zarządzenie o jednym konserwatorze na trzy szkoły, ale to 
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się nie sprawdziło. Głos zabrał Pan Marek Chołuj informując, że wjazd do nowo 

wybudowanego parkingu jest nieutwardzony. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że 

utwardzenie zostanie zrobione, ponieważ jeszcze nie było odbioru parkingu. Pan Witold 

Suwała zapytał odnośnie przycinki drzew , którą zgłaszał na poprzedniej sesji i nie ma 

odpowiedzi., oraz odnośnie parkingu należy postawić znak  ograniczenia tonażowego. 

Odniósł się również do ulicy ks. Sałka, gdzie w pasie drogowym jest prowizoryczny płot, 

zabraniający ludziom parkowanie. Pan Witold Suwała prosi o przyjazd pracownika, należy 

również zgłosić o zaistniałej sytuacji policji.. Pan Przewodniczący złożył Radnym i sołtysom 

życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zakończył obrady o godz. 13-tej. Na 

tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała :Agnieszka Niedzielska 


