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Protokół  nr XXIV 
z sesji Rady Gminy Sieciechów 

w dniu 29 grudnia 2016 r. 
 

Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz 

Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00. W sesji udział wzięło 14 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. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

6. Zatwierdzenie Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 r. 

7. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

− Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

− Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy wraz z uzasadnieniem i 

wniosków radnych, 

− Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

− Głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej oraz uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020 

2) Zmiana w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2016. 

3) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 

2017 r. 

4) Ustalenia diet dla radnych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad. 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Pan Przewodniczący zarządził głosowanie porządku 

obrad. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. W 

głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, głosów 

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

jednogłośnie. 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta w okresie między sesjami. 

Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował radnych, że w okresie świątecznym nie było 

ważnych spraw. Ponieważ jest to ostatnia sesja w roku, a za razem półmetek jego kadencji, 

więc Pan Wójt przedłożył sprawozdanie z przeprowadzonych inwestycji w tym czasie: 

1.„Przebudowa  drogi  dojazdowej  do gruntów rolnych  w miejscowości Wólka 

Wojcieszkowska” Rodzaj i rozmiar prac: 

- długość 1030 m.b. i szerokość 4,50 m 

Łączny koszt brutto za wykonanie zadania: 139 408,07 zł. 

Zadanie zostało dofinansowane z ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

wysokości 60 000,00zł. 

2.„Budowa  parkingu  dla samochodów  osobowych  na działce 328/9 w m. Zajezierze gmina 

Sieciechów”. Łączny koszt brutto za wykonanie zadania: 63 903,67 zł Zakres prac 

obejmował: 

- wykonanie warstwy odsączające z piasku, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  i 

podbudowy z tłucznia,   o powierzchni  1292 m². 

Budowa została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w wysokości 42 683,00 zł. 

3.Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowej w Zajezierzu. 

Prace polegały na korytowaniu, wykonaniu warstwy odsączającej  z piasku i podsypki 

cementowej, ułożeniu bloczków betonowych na szerokości  4 metrów, wykonano ok.432 m² 

nawierzchni. Łączny koszt brutto wykonania zadania (materiały i robocizna): 39 294,00 zł. 

4.Zakup  kruszonego  betonu  do utwardzenia  dróg gminnych. 

Zakupiono ok. 2700 ton kruszonego betonu za cenę brutto: 64 8300,00 zł. łącznie z 

transportem. Zakup został sfinansowany z „funduszu sołeckiego” poszczególnych 

miejscowości  do których trafił kruszony  beton. 

5.„Remont przepustów w drodze gminnej  w  miejscowości  Słowiki Folwark — sztuk 3 oraz 

remont przepustów w drodze gminnej w miejscowości Słowiki Stare — sztuk 2”. Cena 

wykonania remontu wynosiła brutto: 5  890,00 zł. (materiały i robocizna). 
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6. Remont ulicy Południowej w Sieciechowie. Remont polegał na wykonaniu korytowania, 

warstwy odsączającej z piasku i podsypki cementowej, ułożeniu krawężników i nawierzchni z 

bloczków betonowych. Wykonano około 100 m.b. drogi. Łączny koszt brutto wykonania 

zadania (materiały i robocizna): 23 742,83 zł 

 7.  Przebudowa  i  dobudowa  linii  elektroenergetycznej  w  NN oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Mozolice Duże, gmina  Sieciechów”. Prace polegały  na postawieniu  trzech  

słupów  oraz dowieszeniu  dwóch  lamp oświetlenia  ulicznego. Łączny koszt brutto 

wykonania zadania:  9 001,93 zł. 

8. Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Słowiki Nowe, o szerokości 4 m” 

Wykonano  około 200 m.b. drogi. Łączny  koszt  brutto wykonania    zadania (materiały i 

robocizna): 35 434,24 zł. 

9. Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Słowiki Stare — Leśna Rzeka, o 

szerokości  4  m” Remont polegał na wykonaniu korytowania, warstwy odsączającej z piasku, 

ułożeniu krawężników  i nawierzchni  z bloczków betonowych. Wykonano około 100 m.b. 

drogi. Łączny koszt brutto wykonania zadania (materiały i robocizna): 25 000,00 zł. 

10. Remont  drogi w  miejscowości  Zajezierze —  ul. Zielona, o  szerokości 4 m. Remont 

polegał na wykonaniu korytowania, warstwy odsączającej z piasku i podsypki cementowej, 

ułożeniu krawężników i nawierzchni z bloczków betonowych. Wykonano około 100 m.b. 

drogi. Łączny koszt brutto wykonania zadania (materiały i robocizna): 30 266,00 zł. 

11.Remont cząstkowy dróg asfaltowych. Łączny koszt brutto wykonania zadania: 20735,96 zł 

12. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciechów” 

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 

chwili obecnej wniosek jest oceniany. Wnioskowana kwota dotacji: 2 625 649 zł. Całkowity 

koszt realizacji zadania: 4 000 000,00 zł. 

13. Odnawialne Źródła energii w gminie Sieciechów. Projekt polega na budowie 

indywidualnych kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych. Został złożony 

wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego. W chwili   obecnej    wniosek   jest    oceniany.    Wnioskowana    kwota   

dotacji: 3 500 263,20 zł. Całkowity koszt realizacji zadania: 4 780 000 ,00 zł. 

Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. W tym punkcie głos zabrali: 

- Pan Mirosław Szewc zapytał, czy przyszła odpowiedź na pismo dotyczące realizacji 

inwestycji budowy kanalizacji z Gminy Kozienice. 
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- Pan Kazimierz Mastalerz zapytał, czy Gmina podpisała umowę z firmą wykonującą usługi 

odśnieżanie, bo jeden ciągnik na całą gminę może nie wystarczyć. 

Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Pan Wójt i poinformował, że niestety nadal nie 

otrzymał odpowiedzi dotycząca inwestycji budowy kanalizacji, natomiast jeżeli chodzi o 

odśnieżanie, to w chwili obecnej nie została jeszcze podpisana żadna umowa, bo nie było 

takiej potrzeby.  

Ad. 6. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

− Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Budżetu Gminy Sieciechów 

na 2017 r. nr Ra. 417.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r, oraz uchwałę  RIO w sprawie opinii o 

przedłożonym  projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 nr 

Ra.416.2016z dnia 5 grudnia 2016 r. odczytała Pani Skarbnik Halina Wrona. Regionalna 

Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała zarówno projekt budżetu jak i projekt 

Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagami. Pani Skarbnik poinformowała, że uwagi 

zostały uwzględnione i naniesione w Uchwale Budżetowej i Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, którą rada otrzymała. Następnie Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz 

Mastalerz, który wyjaśnił, że RIO zwróciło uwagę na zbyt duże dochody ze sprzedaży 

działek (100 000 zł.), ale gmina planuje sprzedaż działek i takie dochody mogą się 

pojawić. Następnie uwagi dotyczyły funduszu sołeckiego, które dotyczyły tytułu 

własności gruntu, to również zostało uzupełnione, wyjaśnił, że zdaniem RIO jeżeli 

wniosek nie spełnia odpowiednich wymagań, to rada taki wniosek powinna odrzucić na 

etapie weryfikacji. 

− Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy wraz z uzasadnieniem i 

wniosków radnych. Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy 

Pan Marek Chołuj, który przedstawił pozytywną opinię o przedłożonym projekcie 

Budżetu Gminy na 2017 r., oraz przedstawił wniesione przez poszczególne komisje 

wnioski: 

1. Komisja Rewizyjna proponuje dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały: 

zmniejszyć zaplanowane środki w dziale 750 -  administracja publiczna, rozdział 75023 - 

urzędy gmin § 4120 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000 zł i przeznaczyć ją 

na zwiększenie środków w dziale 926 -  kultura fizyczna, rozdział – 92965 –  pozostała 

działalność, § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinasowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 7 000 zł. 

2. Komisja Ogólnospołeczna proponuje dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały: 
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1) Zmniejszyć zaplanowane środki w dziale 600 – transport i łączność, rozdział – 60016 – 

drogi publiczne gminne, § 6050 – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Występ 

(zakup kruszywa) o kwotę 40 000 zł  i zwiększyć środki w dziale - 900 gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, rozdział – 90095 – pozostała działalność, § 4210 zakup 

materiałów i wyposażenia o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup wodomierzy. 

2) Zmniejszyć zaplanowane środki w dziale – 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, rozdział – 75404 - komendy wojewódzkie policji, § 6170 wpłaty 

jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych o kwotę 15 000 zł i zwiększyć środki w dziale gospodarka komunalna 

o kwotę 15 000 zł. 

3. Komisja Budżetu i Gospodarki Gminy proponuje dokonać zmian w załączniku nr 6 do 

uchwały: 

Zmniejszyć zaplanowane środki w dziale 600 – transport i łączność, rozdział – 60016 – 

drogi publiczne gminne, § 6050 – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Występ 

(zakup kruszywa) o kwotę 40 000 zł  i zwiększyć  środki w tym samym dziale, rozdziale i 

paragrafie na inwestycje: 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słowiki Nowe  o kwotę 20 000 zł. 

- utwardzenie ul. Zielonej w miejscowości Zajezierze o kwotę 20 000 zł. 

− Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

1. Wniosek Komisji Rewizyjnej: Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

przyjęciem wniosku. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących  nie było. Wniosek 

Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 

2. Wnioski Komisji Ogólnospołecznej:  

1) Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad pierwszym  wnioskiem. W głosowaniu 

udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało nie oddano głosów, 

przeciw głosowało 13 radnych 1 radny wstrzymał się od głosu. Pierwszy wniosek 

Komisji Ogólnospołecznej został odrzucony. 

2) Następnie Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad drugim wnioskiem. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, 

przeciw głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, tak więc drugi 

wniosek  Komisji Ogólnospołecznej został odrzucony. 

3. Wniosek Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy. Pan Przewodniczący zarządził 

głosowanie wniosku. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku 
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głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, 2 radnych wstrzymało się od 

głosu. Wniosek Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy został przyjęty.   

− Głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej oraz uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023. 

− Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXIV/122/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2017-2023 i zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 14 radnych, 

za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Uchwała nr XXIV/122/16 została przyjęta jednogłośnie. 

− Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXIV/123/16 w sprawie Budżetu Gminy 

Sieciechów na 2017 r. i zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 14 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Uchwała nr XXIV/123/16 została przyjęta jednogłośnie.  Głos zabrał Pan Wójt, 

który podziękował Radzie za przyjęcie Budżetu na 2017 rok. W tym momencie Pan 

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. Po przerwie wznowiono obrady. 

Ad. 7. Podjęcie uchwał. 

1) Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XXIV/124/16 w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023. Uwag do uchwały nie 

zgłoszono, wobec czego Pan Przewodniczący zarządził głosowanie w tej sprawie. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXIV/124/16 została 

przyjęta jednogłośnie. 

2) Ponieważ uchwała nr XXIV/125/16 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów 

na rok 2016 nie była omawiana podczas komisji, Pan Przewodniczący poprosił Panią 

Skarbnik Halinę Wronę o omówienie wprowadzonych zmian. Głos zabrała Pani 

Skarbnik, która poinformowała że zwiększono dochody bieżące o kwotę 248 

855,00.zł. wynikającą z pism, które wpłynęły do Urzędu Gminy:  

− Pisma Ministra Finansów - zwiększenie o kwotę  45 997,00 zł. przeznaczoną 

na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. 

− Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zmniejszeniu 

dotacji na Kartę Dużej Rodziny  -39,00 zł. 

− Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zmniejszeniu 

dotacji na pomoc materialna dla uczniów  - 1 415,00 zł. 
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− Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zwiększeniu 

dotacji na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych  100 720,00 zł. 

− Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zwiększeniu 

dotacji na wypłatę zasiłków stałych   1208,00 zł. 

− Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zmniejszeniu 

dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne      - 108,00 zł. 

− Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zmniejszeniu 

dotacji na wypłatę zasiłków okresowych  -10 000,00,00 zł. 

− Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zmniejszeniu 

dotacji na pomoc państwa w zakresie dożywiania  -3 000,00 zł. 

− Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zwiększeniu 

dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 114 908,00 zł. 

Oprócz tego dokonano jeszcze zmiany w załączniku nr 2 w związku ze sporym 

wydatkiem związanym z zakupem żwirków na stację uzdatniania wody zaplanowano 

środki w kwocie 10 000 zł., oraz zaplanowano środki w kwocie 16 000 zł na zakup 

serwera do obsługi informatycznej urzędu. Te wydatki są zwykłymi przesunięciami 

pomiędzy paragrafami. Uwag i pytań do uchwały nie zgłoszono, więc Pan 

Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXIV/125/16 w sprawie zmian w 

Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2016 i zarządził głosowanie w tej sprawie. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXIV/125/16 została 

przyjęta jednogłośnie.  

3) Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXIV/126/16 w sprawie Przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2017 r. Uwag i pytań 

do treści uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr 

XXIV/126/16 została przyjęta jednogłośnie. 

4) Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXIV/127/16 w sprawie ustalenia diet 

dla radnych, uwag do treści uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący 

zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 
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radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych 2 i 

wstrzymujących 5. Uchwała nr XXIV/127/16 została przyjęta. 

5) Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXIV/128/16 w sprawie ustalenia 

zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

uwag do treści uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził 

głosowanie nad przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych nie było, 7 radnych 

wstrzymało się od głosu. Uchwała nr XXIV/128/16 została przyjęta. 

Ad. 9. Sprawy różne.  W tym punkcie głos zabrali: 

-  Pan Wójt, który podziękował Radzie za przyjęcie budżetu na 2017 rok. Stwierdził, że 

budżet jest bogaty w inwestycje, podziękował również za przyznanie środków dla policji na 

zakup samochodu. Nastąpiła w związku z przetargiem zmiana firmy obsługująca oświetlenie 

na terenie gminy. Ponadto poinformował, że odbył się przetarg na wywóz odpadów 

komunalnych, który został przeprowadzony wspólnie z Gminą Gniewoszów. W związku z 

tym zmieni się harmonogram wywozu odpadów. Pracownicy urzędu będą rozwozić nowe 

harmonogramy, tak aby powiadomić wszystkich mieszkańców. 

- Pan Mirosław Szewc, który złożył wniosek o o skierowanie pisma do GDDKiA w sprawie 

zastoin wody na chodniku przy DK nr 48 w miejscowości Mozolice Duże. 

- Pan Marek Chołuj, który również wnioskuje o skierowanie pisma do GDDKiA w sprawie 

zastoin wody na chodniku przy DK nr 48 w miejscowości Zajezierze ( od parkingu w stronę 

szkoły). Oraz stwierdził, że problem się stwarza podczas złego odśnieżania drogi krajowej, bo 

śnieg jest nasypywany na chodnik. 

- Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który zaproponował, aby wystosować pismo do 

zarządcy dogi o zmianę techniki odśnieżania. Na zakończenie z okazji Nowego Roku złożył 

życzenia Noworoczne. Do życzeń dołączył się również Pan Wójt.  

- Sołtys Wólki Wojcieszkowskiej Pan Sławomir Wrona, który złożył podziękowania dla Rady 

i Wójta za realizację inwestycji budowy drogi w Wólce Wojcieszkowskiej, która w tym roku 

została ukończona. 

Ad. 10. Zakończenie obrad. Z uwagi wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący 

zakończył obrady sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka 

Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                             Kazimierz Mastalerz     


