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Protokół  nr XXI 
z sesji Rady Gminy Sieciechów 

w dniu 27 września 2016 r. 
 

Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz 

Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00. W sesji udział wzięło 13 radnych (lista 

obecności w złączeniu). Pan Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i wójta oraz  wraz z 

pracownikami Urzędu Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum i przystąpił 

do odczytania porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej i nadzwyczajnej. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I  półrocze 2016 r. 

1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r., 

2) Dyskusja, 

3) Przyjęcie sprawozdania. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 

2) Ustalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Sieciechów, 

3) Dokonania zmiany uchwały nr XVIII/88/16 Rady Gminy Sieciechów z dnia 20 maja 

2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na rok 2016, 

4) Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej, 

5) Zbycia nieruchomości (w miejscowości Słowiki Nowe), 

6) Zbycia nieruchomości (w miejscowości Głusiec-obręb geodezyjny Zajezierze), 

7) Zwolnień z podatku od nieruchomości, 

8) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 rok. 

9) Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  za 

pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości  

Słowiki –Folwark (część wsi Stare  Słowiki)    na Słowiki  Folwark (wieś) 
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10) Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości 

Stare Słowiki i Leśna Rzeka na Słowiki Stare, 

11) Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości  

Nowe Słowiki  (część wsi Stare  Słowiki)    na  Słowiki Nowe (wieś), 

12) Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

13) Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 

Głos zabrała Pani sekretarz Teresa Sujkowska, która zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku 

obrad podpunktu 5 - uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Słowiki 

Nowe. Pan Przewodniczący przyjął wniosek zarządził głosowanie w sprawie wycofania z 

porządku obrad podpunktu 5. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem 

wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Następnie 

Pan Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad bez podpunktu 5. W głosowaniu 

udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było.  Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.                  

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji XIX z dnia 17 czerwca 2016 r. Do treści protokołu uwag 

nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie w którym udział wzięło 13 radnych, za 

przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Protokół z sesji XIX został przyjęty jednogłośnie. Przyjęcie protokołu z sesji XX – 

nadzwyczajnej z dnia 4 lipca 2016 r. Do treści protokołu uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w którym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem 

protokołu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z 

sesji XX - nadzwyczajnej został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. Ponieważ Pan 

Wójt nie mógł uczestniczyć w sesji z uwagi na inne sprawy urzędowe sprawozdanie w 

okresie między sesjami przedstawiła Sekretarz Pani Teresa Sujkowska 

- Udział w spotkaniu w sprawie organizacji Światowych Dni Młodzieży, 

- Udział w spotkaniu z Kołem Wojskowym nr 17 w sprawie organizacji obchodów 

związanych z forsowaniem Wisły w 1944 r. przy pomniku Kaprala Michała Okurzałego, 

- Udział w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji i Komendantem komisariatu w 

Gniewoszowie. 
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- Udział w spotkaniu z Marszałkiem Adamem Struzikiem w sprawie podziału Województwa 

Mazowieckiego, 

- Organizacja Festynu Dni Gminy Sieciechów dnia 24 lipca 2016 r. 

- Udział w spotkaniu z Panią Prezes LGD Puszcza Kozienicka Ireną Bielawską w sprawie 

podziału środków, 

- Udział w spotkaniu dotyczącym dofinansowania na kolektory słoneczne i ogniwa 

fotowoltaniczne, 

- Podpisanie umowy w sprawie oszczędności energii zużywanej przez oczyszczalnię ścieków 

w Zajezierzu, 

- Udział w spotkaniu w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń, 

- Odbiór budowy drogi w Wólce Wojcieszkowskiej, 

- Udział w Dożynkach Powiatowych w Magnuszewie dnia 28 sierpnia 2016 r., 

- Organizacja Narady Sołeckiej w dniu 13 września 2016 r dotyczące funduszu sołeckiego, 

- Udział w dwudniowych ćwiczeniach obronnych dnia 15-16 września 2016 r, 

-Podpisanie aneksów do projektów organizacyjnych szkół, 

- Organizacja uroczystości upamiętniającej 28 PAL w Zajezierzu dnia 18 września 2016 r., 

- Pani Sekretarz poinformowała radnych o ilości złożonych informacji podatkowych przez 

mieszkańców gminy na dzień 21 września 2016 r. w związku z modernizacją ewidencji 

gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe.  

Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który podziękował za 

przedstawienie sprawozdania i poprosił o przygotowanie informacji dotyczących oświaty na 

następną sesję. Głównie materiały powinny zawierać informacje ile gmina rocznie dokłada do 

szkół, oraz jakie skutki przyniesie dla gminy reforma oświaty. 

Ad.5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. W tym punkcie nikt z radnych nie zabrał 

głosu. 

Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I  

półrocze 2016 r. 

1)Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 

Ra 325.2016 z dnia 22 września 2016 r. odczytała Pani Skarbnik Halina Wrona. 

2)Dyskusja. Pan Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie było omawiane na 

komisjach.  Głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który poprosił Panią skarbnik o wyjaśnienie na  

nadwyżki budżetowej w związku z inwestycjami. W odpowiedzi Pani skarbnik 

poinformowała, że środki z nadwyżki są przeznaczone na zabezpieczenie środków na 
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kanalizację, które są zaplanowane do realizacji w II półroczu. Zarówno inwestycje, jak i 

spłata kredytu będą realizowane w II półroczu dlatego wykonanie w tych działach jest 

znikome. W dyskusji głos zabrał pan Przewodniczący, który poinformował, że sprawozdanie 

jest za I półrocze, a Rada rozpatruje go dopiero we wrześniu. Wiadomo, że część zadań 

inwestycyjnych, nie wykonanych w I półroczu na dzień sesji już jest zrealizowana, bo  

zakupiono kosiarkę bijakową, dokończono drogę w Wólce Wojcieszkowskiej, czekamy 

jeszcze na informację o wniosku na kanalizację, gdzie zaplanowano środki na kwotę 750 000 

zł. Warto zwrócić uwagę, że w oświacie jest przekroczenie i wynosi około 56 %.Głos zabrał 

Pan Witold Suwała, który zapytał, czy znajdą się jakiś środki na dodatkowe inwestycje. WQ 

odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, że co prawda mamy nadwyżkę, ale właśnie kończą się 

pieniądze z subwencji na oświatę i trzeba będzie dołożyć do szkół. Głos zabrał Pan 

Przewodniczący, który poinformował, że dodatkowe środki do budżetu przewiduje się w 

związku z aktualizacją nieruchomości. Już teraz widać, że wpływy z podatku znacznie 

wzrosną, bo na półrocze wynosiły aż 70% planu. Pan Przewodniczący zwrócił się do Pani 

Skarbnik z zapytaniem, czy urząd zdąży wydać wszystkie decyzje w terminie, bo źle by się 

stało i byłoby to niesprawiedliwe jeżeli nie wszyscy zapłacą podatek. W odpowiedzi Pani 

Skarbnik poinformowała, że urząd na wydanie decyzji ma 5 lat, czyli  minęły już trzy jeszcze 

ma dwa lata. Uspokoiła obawy Pana Przewodniczącego, bo z pewnością do tego czasu 

wszyscy mieszkańcy dostaną decyzje po aktualizacji. Pani Sekretarz odczytała ile osób z 

poszczególnych miejscowości powinno złożyć informację, a ile złożyło. Jedynie Wólka 

Wojcieszkowska w całości złożyła informacje podatkowe. Pan Radny Mirosław Pułka 

poprosił o informację, kto ze Słowik Nowych nie złożył jeszcze informacji, to wtedy będzie 

mógł interweniować, bo być może nie wszyscy ludzie są poinformowani. 

3) Przyjęcie sprawozdania. Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. W głosowaniu udział wzięło 13 

radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 7. Podjęcie uchwał.  Głosowanie uchwał przeprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady 

Pani Zofia Wójcik. 

1) Pani Zofia Wójcik odczytała projekt uchwały nr XXI/103/16 w sprawie Przyjęcia 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i poinformowała, że uchwała była omawiana przez 

wszystkie komisje. Nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu uchwały, więc 

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie, w którym udział wzięło 13 radnych, za 
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przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Uchwała nr XXI/103/16 została przyjęta jednogłośnie. 

2) Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały nr XXI/104/16 w sprawie ustalenia 

Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Sieciechów, uwag do 

uchwały nie zgłoszono, więc przystąpiono do głosowania, w którym udział wzięło 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXI/104/16 została podjęta jednogłośnie. 

3)  Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały nr XXI/105/16 w sprawie 

dokonania zmiany uchwały nr XVIII/88/16 Rady Gminy Sieciechów z dnia 20 maja 

2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na rok 2016. Również do tej  uchwały uwag 

radni nie zgłosili, więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie, w którym 

udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXI/105/16 została podjęta 

jednogłośnie. 

4) Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały nr XXI/106/16 w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej. O głos 

w tej sprawie poprosił Pan Marek Chołuj, który zwrócił uwagę, że wycofanie zapisu o 

przeznaczeniu wykorzystania budynku nie jest do końca dobre, bo rada tak naprawdę 

nie wie na co będzie przeznaczony budynek, a pozostawiony zapis: „z przeznaczeniem 

na ochronę zdrowia” gwarantuje, że będzie przeznaczony zgodnie z intencją Rady, 

tym bardziej, że poprzednia uchwała posiadała taki zapis i mimo to nie została 

uchylona, więc i teraz być może tak będzie. Głos zabrał Pan Przewodniczący 

Kazimierz Mastalerz, który poinformował, że jego obowiązkiem jest stać na straży 

prawa i nie może dopuścić, aby Rada podjęła uchwałę niezgodną z prawem mając o 

tym świadomość. Następnie głos zabrał Pan Mecenas Antoni Leśniewski, który 

poinformował, że w swojej pracy wielokrotnie spotkał się z przypadkami uchylenia 

uchwał przez Wojewodę w związku z przekroczeniem przez radę swoich kompetencji, 

a w tym przypadku tak jest ponieważ rada nie może wskazywać kierunku działania 

Wójta, Rada może, bądź nie wyrazić zgody na wydzierżawienie i to wszystko, nie 

może przekraczać swoich kompetencji. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który 

poinformował, że coraz częściej Wojewoda uchyla nasze uchwały, więc teraz tym 

bardziej nie można dopuścić do tego aby uchwała niezgodna z prawem została 
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przyjęta. Wójt został wybrany w demokratycznych wyborach i należy mu zaufa, że 

podpisze umowę korzystnie dla gminy i ludności lokalnej. W kwestii uzupełnienia Pan 

Mecenas poinformował, że wstępnie zapoznał się z treścią umowy, która wymaga 

jeszcze uzgodnień, ale z pewnością będzie ona korzystna zarówno dla gminy, jak i dla 

spółki medycznej, która chce wejść na nasz teren z nowymi usługami. Ponadto  będzie 

sporządzona umowa przedwstępna na zagospodarowanie góry budynku, bo o to w 

szczególności chodziło Panu Wójtowi. Firma będzie miała 3 lata na przedstawienie 

biznesplanu na zagospodarowanie góry budynku pod groźbą kar umownych, które są 

formą zabezpieczenia z naszej strony. Na koniec Pan Kazimierz Mastalerz 

poinformował, że w pewnym sensie rozumie obawy Pana radnego Chołuja, ale przede 

wszystkim najważniejsze jest prawo i tego rada musi przestrzegać, następnie Pan 

Przewodniczący wniósł o przystąpienie do przeprowadzenia głosowania uchwały. 

Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie uchwały, w którym udział wzięło 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXI/106/16 została podjęta jednogłośnie. 

5) Pani Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały nr XXI/107/16 w sprawie bycia 

nieruchomości (w miejscowości Głusiec-obręb geodezyjny Zajezierze). W kwestii 

wyjaśnienia głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który 

poinformował, że działki przeznaczone na sprzedaż w formie przetargu to działki 

rolne, których ogólny areał to około 3,5 ha. Działki te były użytkowane w formie 

dzierżawy i dzierżawcy maja prawo pierwokupu. Rzeczoznawca za wycenę działek 

weźmie około 5 000 zł. Jeszcze nie wiadomo na jaka kwotę zostaną wycenione te 

działki, wiadomo że po wejściu ustawy rolnej wartość działek znacznie spadła. 

Obecnie za hektar ziemi dobrej klasy należy zapłacić około 25-30 tys. zł. Uwag do 

uchwały nie zgłoszono. Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr 

XXI/107/16 została przyjęta jednogłośnie. 

6) Wiceprzewodnicząca Pani Zofia Wójcik odczytała projekt uchwały nr XXI/108/16 w 

sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i zarządziła głosowanie nad 

przyjęciem. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr 

XXI/108/16 została podjęta jednogłośnie. 
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7) Projekt uchwały nr XXI/109/16 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 

2016 rok odczytała Pani Skarbnik Halina Wrona, która wyjaśniła również jakie 

zmiany są wprowadzone. W związku z dwoma wnioskami sołtysów zmianie uległo 

przeznaczenie funduszu sołeckiego, oraz gmina otrzymała częściowy  zwrot 

wydatków z funduszu sołeckiego  za 2015 rok w kwocie 54 000 zł. Uwag do uchwały 

radni nie zgłosili, więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie, w którym 

udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXI/109/16 została przyjęta 

jednogłośnie. 

8) Projekt uchwały nr XXI/110/16 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji  za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego 

o zmianę urzędowej nazwy miejscowości  Słowiki – Folwark (część wsi Stare  

Słowiki) na Słowiki  Folwark (wieś) odczytała Pani Zofia Wójcik. Uwag do uchwały 

nie zgłoszono, więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie nad podjęciem 

uchwały. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 

13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXI/110/16 

została przyjęta jednogłośnie. 

9) Projekt uchwały nr XXI/111/16 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o 

zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stare Słowiki i Leśna Rzeka na Słowiki Stare 

został odczytany przez Wiceprzewodniczącą, uwag do uchwały również nie 

zgłoszono. Pani Zofia Wójcik zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały, w 

którym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXI/111/16 została 

przyjęta jednogłośnie. 

10) Projekt uchwały nr XXI/112/16 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o 

zmianę urzędowej nazwy miejscowości  Nowe Słowiki  (część wsi Stare  Słowiki)    

na  Słowiki Nowe (wieś) również odczytała Pani Wiceprzewodnicząca Zofia Wójcik. 

Uwag do uchwały radni nie zgłosili, więc przystąpiono do podjęcia uchwały. W 

głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXI/112/16 została 

przyjęta jednogłośnie. 
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11) Pani Zofia Wójcik odczytała projekt uchwały nr XXI/113/16 w sprawie zaliczenia 

drogi do kategorii dróg gminnych. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc 

przystąpiono do podjęcia uchwały. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

było, uchwała nr XXI/113/16 została przyjęta jednogłośnie. Pani Zofia Wójcik 

podziękowała za przyjęcie uchwał i oddała głos Panu Przewodniczącemu.  

Ad. 8. Sprawy różne. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który odniósł się do podejmowanej 

przed chwilą uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, ponieważ 

ogólnie w gminie jest bałagan jeżeli chodzi o drogi, dlatego planuje wystąpić z wnioskiem do 

Wójta o przeprowadzenie ewidencji dróg gminnych w całej gminie. Jej celem będzie ustalenie 

która droga posiada status drogi gminnej, a której taki status należy nadać w porozumieniu ze 

starostwem, bo takie są procedury, oraz które drogi jedynie gmina użytkuje, a nie jest jej 

właścicielem, bo takie drogi również są. To w pewnym stopniu pozwoli na uporządkowanie 

dróg w gminie i pozwoli bez przeszkód ubiegać się o środki zewnętrzne na ich remont. 

Następnie poruszył sprawę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego przez sołtysów. 

Zwrócił uwagę, że to do sołtysów należy monitorowanie i współpraca z gminą w 

wydatkowaniu tych środków, oczywiście tam gdzie nie ma innych przeszkód. Pan 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że niektóre sołectwa mają przeznaczone środki na zakup 

wyposarzenia świetlicy wiejskiej. Te środki już powinny być wydane i nie rozumie na co 

czekają sołtysi. To sołtys powinien być zaangażowany w wydatkowanie tych środków, a nie 

czekać na ostatnią chwilę i liczyć na Pana Jacka Boguckiego. Następnie poinformował 

radnych o wynikach weryfikacji złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych. W 

informacji są zawarte uchybienia w oświadczeniach. Pan Przewodniczący odczytał nazwiska 

radnych, których oświadczenia wymagają poprawek, oraz poinformował, że co do dwóch  

oświadczeń są podejrzenia, że podano w nich nieprawdę lub zatajono prawdę o zatajonym 

majątku, dochodach i zobowiązaniach, a następnie skierowano sprawę o kontrolę oświadczeń 

majątkowych do dyrektora kontroli skarbowej w Lublinie. Głos zabrał Pan Mecenas, który 

poinformował, że najczęstszym błędem radnych jest nieuwzględnianie majątku wspólnego 

małżonków, także dochodów współmałżonka, to również majątek wspólny, oraz nie 

uwzględniane  ruchomości powyżej 10 000 zł (samochody). Głos zabrała Pani Skarbnik, która 

poinformowała, że jest na etapie konstruowania nowego budżetu na rok 2017 i poprosiła  

radnych o możliwości składania wniosków do budżetu do 15 października. Głos zabrał Pan 

Stanisław Potyra, który odniósł się do wypowiedzi Wójta dotyczącej tematu przyszłej sesji, 

czyli oświaty i apelu, że by rada się do dyskusji nad oświata dobrze przygotowała. Otóż 
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szkoły działają na podstawie ustawy o oświacie, nauczyciele mają silne i prężne związki 

zawodowe, a także pracują na podstawie Karty Nauczyciela, więc to Wójt powinien wykazać 

na tyle odwagi, aby Radzie zaproponować konkretne rozwiązania jako organ prowadzący, a 

Rada nie może być parawanem dla Wójta. Druga sprawa, to kanalizacja. Wójt już po raz 

drugi złożył wniosek o środki zewnętrzne na budowę kanalizacji i w 90% jest pewien, że 

wniosek zostanie odrzucony, chociaż gdyby faktycznie środki zostały przyznane, to pod 

koniec roku będzie poważny problem z ich wydaniem, a takie przypadki już się zdarzały. Do 

wypowiedzi Pana Potyry odniósł się Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który 

przyznał rację Panu radnemu i stwierdził, że faktycznie Wójt ma pewne uprawnienia, gdzie 

może dokonywać w formie zarządzeń reorganizacji w placówkach, które przyniosą 

oszczędności, natomiast Pan Przewodniczący miał na myśli merytoryczne przygotowanie się 

radnych do dyskusji, tak aby każdy radny mógł wypowiedzieć swoje zdanie, czy opinię na ten 

temat. Głos zabrał Pan Witold Suwała, który stwierdził, że skoro nasi poprzednicy dotychczas 

nie podjęli tak radykalnych decyzji, to nie można żądać tego również od tej rady, bo nikt na 

tak niepopularną decyzję o zamknięciu szkoły się nie zdecyduje. Głos zabrała Pani Grażyna 

Jasik, która chciałaby również wiedzieć, czy likwidacja gimnazjum nie spowoduje zmian 

finansowych w oświacie. Do wypowiedzi odniósł się Pan Przewodniczący, który 

poinformował, że poprosił Panią Sekretarz o przygotowanie materiałów również w tym 

temacie.  

Ad. 9. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów 

                                                                                        Kazimierz Mastalerz      

 


