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Protokół  nr XXXI/17 
z sesji Rady Gminy Sieciechów 

w dniu 29 czerwca 2017 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 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  sesji XXX. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 

5. Wystąpienie radnego Rady Powiatu Kozienickiego Roberta Grygla. 

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2016 r. oraz 

udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów. 

1) Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej Nr 1/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w 

sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów. 

2) Odczytanie uchwały Nr Ra.170.2017 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2016 r., oraz  uchwały nr Ra.287.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie opinii 

o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie 

udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. 

3) Dyskusja. 

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z 

wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla 

Wójta Gminy Sieciechów za 2016 rok. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

2) Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sieciechów na lata 2016-2023. 

3) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024. 
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4) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017 r. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, więc 

przewodniczący zarządził jego przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 

przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, porządek 

obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z  sesji XXX. Radni mieli możliwość zapoznać się z treścią 

protokołu. Uwag do co do treści nie zgłoszono. Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie 

protokołu z sesji XXX. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z ostatniej 

sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. Głos zabrał 

Pan Wójt, który w punktach przedłożył swoje sprawozdanie za okres od 30 maja 2017r. do  

29 czerwca 2017 r.: 

− Udział w obchodach Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kozienicach; 

− Udział w zakończeniu roku szkolnego; 

− Rozstrzygnięcie przetargów na budowę kanalizacji i remonty dróg gminnych w 

Sieciechowie; 

− Spotkanie w/s podpisania umów na organizację festynu Dni Gminy Sieciechów 

zaplanowanym na dzień 23 lipca 2017 r.; 

− Spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji. 

Ad. 5. Wystąpienie radnego Rady Powiatu Kozienickiego Roberta Grygla. Głos zabrał 

Pan Przewodniczący, który poinformował, że radna powiatowa Pani Krystyna Szczęśniak 

zrezygnowała ze swojej funkcji. Zgodnie z prawem wyborczym na jej miejsce wszedł Pan 

Robert Grygiel. Głos zabrał pan Robert , który poinformował, że funkcje radnego 

powiatowego pełni od jesieni 2016 roku. Przedstawił w skrócie współpracę pomiędzy 

powiatem a gminą, w której obowiązuje wzajemna współpraca przy realizacji inwestycji w 

stosunku 1:1, czyli gmina wspiera inwestycje drogowe, natomiast powiat oddaje poniesione 

koszty w postaci inwestycji związanych z ochroną środowiska. Pan radny poinformował, że 

największym problemem z jakim boryka się powiat to utrzymanie szpitala powiatowego w 



3 

 

Kozienicach. Temat szpitala jest poruszany podczas obrad każdej sesji Rady Powiatu. 

Powiatowi podlegają również szkoły średnie, inspekcja weterynaryjna, sanepid, ponadto 

starostwo pośredniczy w przekazywaniu środków dla PSP. Nadmienił również, że od 

października 2017 r. szpital powiatowy zostanie włączony w sieć szpitali. Pan Robert Grygiel 

ponadto poinformował, że chciałby region Kozienicki bardziej uruchomić turystycznie, 

chodzi głównie o  wybudowanie ścieżki rowerowej przy Wiśle, tak jak to zrobiła Gmina 

Stężyca i Dęblin. Do wystąpienia Pana Roberta Grygla odniósł się Pan Przewodniczący 

Kazimierz Mastalerz, który poparł inicjatywę planowania budowy ścieżki rowerowej wzdłuż 

Wisły, której trasa mogłaby przebiegać od mostu na Wiśle aż do samej Elektrowni Kozienice, 

łącząc Gminę Sieciechów i Kozienice. 

Ad. 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. W tym punkcie głos zabrał Pan Mirosław 

Szewc, który zwrócił się z wnioskiem o wystosowanie pisma do Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Radom, Inspektorat w Kozienicach 

z prośbą o wyczyszczenie kanałów melioracyjnych na terenie gminy, ponieważ bardzo 

szybko zarastają i stwarzają niebezpieczeństwo wylania na pola uprawne. 

Ad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2016 r. 

oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów. 

Pan Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Kazimierz Mastalerz poinformował, że 

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok było szczegółowo omawiane na 

posiedzeniach komisji. Na wątpliwości i pytania radnych odpowiadała Pani Skarbnik Halina 

Wrona. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Witold Suwała, który 

odczytał Uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr 1/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów. W dalszej części Pani Skarbnik Halina 

Wrona odczytała uchwałę Nr Ra.170.2017 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Sieciechów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r., oraz  uchwałę 

Nr Ra.287.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z 

wykonania budżetu za rok 2016. 

Pan Przewodniczący zarządził o dyskusję na temat odczytanych uchwał. Głos zabrał Pan 

Mirosław Pułka, który zwrócił uwagę na duże zaległości mieszkańców wobec gminy, oraz że 

RIO w uzasadnieniu informuje o znacznym obniżeniu zaległości w porównaniu z rokiem 

ubiegłym. Pan Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego i poinformował, że 

faktycznie należności wobec gminy były są i będą, natomiast  znacznemu zmniejszeniu uległo 
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zadłużenie gminy co jest oczywiście na plus dla gminy. Głos zabrała Pani Skarbnik, która 

poinformowała, że Urząd Gminy działa zgodnie z procedurami, wystawia tytuły wykonawcze 

i kieruje sprawy do komornika, oprócz tego są także zajęcia hipoteczne  jeżeli nie ma innej 

możliwości ściągania należności.  Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego przez Wójta 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium jak również odczytanych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Mastalerz zarządził głosowanie wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok. W głosowaniu 

udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 

i wstrzymujących nie było.  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium za 2016 rok został przyjęty. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały Nr XXXI/161/17 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu i sprawozdania 

finansowego. Uwag do projektu uchwały radni nie zgłosili. Pan przewodniczący zarządził 

głosowanie w którym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XXXI/161/17  w 

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i 

sprawozdania finansowego została podjęta jednogłośnie ( w załączeniu). 

Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały Nr XXXI/162/17 w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2016 rok i 

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

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

XXXI/162/17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy 

Sieciechów za 2016 rok została podjęta jednogłośnie ( w załączeniu). Pan Przewodniczący 

Kazimierz Mastalerz pogratulował Wójtowi udzielenia absolutorium. Następnie głos zabrał 

Wójt Pan Marian Zbigniew Czerski, który podziękował radnym za udzielenie absolutorium. 

Ad. 8. Podjęcie uchwał: 

1) Uchwała nr XXXI/163/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr  XXXI/163/17 w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie i poinformował, że uchwała była omawiana podczas komisji. Uwag 

do uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały 
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głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr 

XXXI/163/17 została przyjęta jednogłośnie. 

2) Uchwała nr XXXI/164/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Sieciechów na lata 2016-2023. Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała 

została wycofana z porządku poprzedniej sesji, ponieważ rada nie do końca zapoznała się 

z programem. Teraz ponownie jest umieszczony w porządku obrad. Uchwała była 

omawiana na posiedzeniach komisji. Komisja Rewizyjna zgłosiła poprawki do 

przełożonego programu, a mianowicie w punkcie 9 tabela nr 29- Ramy Finansowe LPR 

dopisać dwa zadania pod nazwą:  Modernizacja obiektu sportowego  WKS Zajezierze, 

oraz Modernizacja budynku „Port” w Zajezierzu.  Pan Przewodniczący nadmienił, że rada 

miała czas na zgłaszanie uwag, czy poprawek podczas konsultacji. Wójt poinformował, 

żeby nie mylić rewitalizacji z inwestycją, ponadto poprawki w programie wygenerują 

dodatkowe koszty związane ze zgłoszonymi zmianami przez Komisję Rewizyjną. Pan 

Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi Wójta i stwierdził, że jego zdaniem 

rewitalizacja tego budynku jest bezzasadna. Głos zabrała Pani Agnieszka Ciesielska, która 

stwierdziła, że włączając budynek do Programu Rewitalizacji moglibyśmy pomyśleć 

przyszłościowo o budowie ścieżki rowerowej jako punkt na ścieżce. Następnie głos zabrał 

Pan Witold Suwała, który poinformował, że Komisja Rewizyjna zgłaszając poprawki do 

Programu Rewitalizacji nie była do końca poinformowana z czym się wiąże sama 

rewitalizacja. Głos zabrał ponownie Pan Przewodniczący i zarządził głosowanie nad 

zgłoszonymi wnioskiem Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 

przyjęciem wniosku  głosów nie było, przeciw  głosowało 13 radnych, 1 głos 

wstrzymujący.  Wniosek Komisji Rewizyjnej został odrzucony. Wobec czego Pan 

Przewodniczący  odczytał treść uchwały nr  XXXI/164/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Sieciechów na lata 2016-2023 i zarządził jej przyjęcie. W 

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

głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXI/164/17 została 

przyjęta jednogłośnie. 

3) Uchwała nr XXXI/165/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

lata 2017-2024. Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana podczas 

komisji. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący odczytał treść 

uchwały nr XXXI/165/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 

2017-2024 i zarządził głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem 
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uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała 

nr XXXI/165/17 została przyjęta jednogłośnie. 

4) Uchwała nr XXXI/166/17 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017 r. 

Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana podczas komisji. O 

wyjaśnienie uchwały poproszono Panią Skarbnik Halinę Wronę, która poinformowała, że 

wstępnie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska miała być 

podzielona na dwa lata, jednak po konsultacjach z RIO pożyczka powinna być 

wprowadzona do budżetu w całości w tym roku budżetowym, więc w § 2, punkt 2 lit. a 

pożyczki w kwocie – w miejsce 200 000 zł należy wpisać - 1 500 000 zł. Uwag do 

uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr 

XXXI/166/17 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017 i zarządził 

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

14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXI/166/17 

została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 9.Sprawy różne. Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz i poinformował 

o zbliżającym się festynie „Dni Gminy Sieciechów” i zachęcił do czynnego uczestnictwa 

radnych w imprezie, oraz o uroczystości patriotycznej przy pomniku Kaprala Okurzałaego w 

dniu 30 lipca 2017 r. 

Ad. 10. Zamknięcie obrad. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Pan Przewodniczący 

zarządził zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka  

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/  Kazimierz Mastalerz 


