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Protokół  nr XXII 
z sesji Rady Gminy Sieciechów 
w dniu 28 października 2016 r. 

 
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz 

Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00. W sesji udział wzięło 15 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. Realizacja zadań oświatowych za rok szkolny 2015/16. 

- Wystąpienia Dyrektorów Placówek Oświatowych. 

- Dyskusja. 

7. Realizacja inwestycji prowadzonych przez gminę w roku 2016. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sieciechów 

na lata 2016-2022. 

2) Zmian w budżecie Gminy Sieciechów na rok 2016. 

3) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad. 

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

zarządził przyjęcie porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem 

głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 15 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 w 

punktach przedłożył swoje sprawozdanie: 
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- Podpisanie umowy na dzierżawę ośrodka zdrowia w Zajezierzu z firmą  Eltermed Sp. z o.o. 

Teresa Żak, Elżbieta Filipiak, 

- kontrola RIO, która dotyczyła realizacji zaleceń pokontrolnych, 

- udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w ZPO w Sieciechowie, 

- organizacja uroczystości upamiętniającej 73 rocznicę pacyfikacji wsi Kępice, 

- kontrola oczyszczalni ścieków przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

- udział w spotkaniu z marszałkiem woj. mazowieckiego Adamem Struzikiem , które 

dotyczyło wykorzystania funduszy unijnych, 

- obecnie trwa w urzędzie kontrola ZUS. 

Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.  

Głos zabrali: 

- Pan Mirosław Szewc, który zwrócił się z wnioskiem o wystosowanie pisma do GDDKiA o 

utwardzenie i zabezpieczenie poboczy drogi krajowej nr 48, szczególnie na zakrętach, 

ponieważ położone drobne kamienie zalegają na asfalcie i powodują niebezpieczeństwo. 

- Pani Agnieszka Ciesielska zwróciła się z prośbą o wystosowanie pisma do zarządcy drogi 

wojewódzkiej  w Woli Klasztornej o umieszczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych w 

miejscu pomiędzy sklepem, a przystankiem autobusowym, co znacznie poprawiłoby 

bezpieczeństwo pieszych. 

- Pan Marek Chołuj zwrócił się z zapytaniem, czy planowane jest spotkanie z mieszkańcami 

Zajezierza w sprawie ośrodka zdrowia z firmą, którą podpisana została umowa. Nadmienił, że 

ważne jest, aby ośrodek pełnił usługi bezpłatnej opieki  zdrowotnej. 

W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że w umowie zawartej z firmą jest gwarancja 

świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ, ale oprócz tego będą inni 

specjaliści, być może będą też usługi dodatkowe prywatne, ale podstawowa opieka zdrowotna 

jest zagwarantowana zgodnie z zawarta umową. W dyskusji głos zabrał Pan Przewodniczący, 

który potwierdził wypowiedź Pana Wójta, a dodatkowo odniósł się do wypowiedzi dotyczącej 

spotkania, że faktycznie takie spotkanie powinno się odbyć, aby zdementować nieprawdziwe 

pogłoski i wyjaśnić mieszkańcom wszystkie szczegóły działalności nowej przychodni. Należy 

również ludziom wyjaśnić jak będzie funkcjonować biblioteka, którą zamierza się przenieść 

do świetlicy, poprzez przedzielenie sali. W dyskusji ponownie głos zabrał Pan Wójt, który 

poinformował, że umowa dzierżawy ze strażą już została rozwiązana, oprócz tego należy 

wybudować kotłownię przy świetlicy, bo budynek świetlicy i ośrodka zdrowia jest ogrzewany 

przez jedną kotłownię. Budowa kotłowni jest po to, aby nie uzależnić się od nowego najemcy, 

bo być może koszty ogrzewania budynku przewyższyły by wpływ z tytułu dzierżawy. 
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Ponownie głos zabrał Mirosław Szewc, który zwrócił się z zapytaniem, czy nie dobrym 

rozwiązaniem byłoby podpisanie porozumienia z firmą zewnętrzną na budowę kanalizacji, 

skoro po raz drugi gmina  złożyła wniosek i nie wiadomo, czy otrzymamy dofinansowanie. 

Do wypowiedzi odniósł się Pan Przewodniczący, który zapytał, czy Pan radny ma na myśli 

Kozienicką Gospodarkę Komunalną, bo ten temat już był omawiany przez radę podczas 

wcześniejszych sesji, czy chodzi o przejęcie inwestycji przez inną firmę, co nie byłoby zbyt 

dobrym rozwiązaniem, bo wtedy jako właściciel inwestycji będzie dyktować własne ceny za 

korzystanie z sieci. Głos zabrał Pan Wójt, który stwierdził, że nie może dopuścić do takiej 

sytuacji, aby na terenie gminy inwestowała firma zewnętrzna i dyktowała swoje ceny. 

Pozyskanie środków zewnętrznych nie jest proste, a z własnego budżetu gmina nie jest w 

stanie wybudować kanalizacji. Propozycja z naszej strony została skierowana do Gminy 

Kozienice, ale niestety do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi. Głos zabrał Pan 

Przewodniczący, który zwrócił uwagę na to, że nie możemy jako gmina oddawać ścieków na 

zewnątrz skoro do naszej oczyszczalni dokładamy, to należy dążyć do tego, aby przyłączać 

poszczególne miejscowości i zwiększyć przerób oczyszczalni. Głos ponownie zabrał Pan 

Mirosław Szewc, który stwierdził, że jeżeli nie będziemy szukać innych rozwiązań, to gmina 

może zostać obciążona karami. Pan Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi Pana radnego 

i stwierdził, że perspektywa kar jest odległa, a być może będą one umarzane i należy być 

dobrej myśli. W chwili obecnej nie ma dobrego rozwiązania z tej sytuacji. Należałoby po 

kolei podłączać miejscowości, które są najbliżej. W dyskusji głos zabrała Pani Grażyna Jasik, 

która stwierdziła, że może dobrym rozwiązaniem była by budowa oczyszczalni 

przydomowych, w odpowiedzi Pan Przewodniczący stwierdził, że to rozwiązanie też nie jest 

najlepsze, bo w tym przypadku  również ubywają potencjalni klienci. W chwili obecnej jest 

złożony drugi  wniosek o dofinansowanie do kanalizacji i należy poczekać na jego efekt. W 

dyskusji głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że błędem było projektowanie 

Sieciechowa, bo faktycznie nie ma możliwości spełnić warunków naboru NFOŚ, natomiast 

jest drugi nabór z PROW-u gdzie kwota dofinansowania to 2 mln zł i tu należało kolejno 

projektować poszczególne miejscowości, bo tam wymogi zaludnienia są niższe minimum 29 

osób na 1 km kanalizacji. Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący, który skierował 

wniosek do Wójta o dokonanie ewidencji dróg gminnych, tak aby nadać im status dróg 

gminnych, bo często są to tylko numery działek gminnych, bez statusu drogi gminnej. 

Ewidencja tych dróg, a następnie skierowanie wniosku do starostwa o nadanie im statusu 

drogi gminnej w przyszłości pozwoli uniknąć problemów podczas ubiegania się o 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych na ich budowę, czy remont. 
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Ad. 6. Realizacja zadań światowych za rok szkolny 2015/16. 

Wystąpienia Dyrektorów Placówek Oświatowych: 

- Wystąpienie Pani Anny Szymańskiej w zastępstwie Dyrektora ZSP w Zajezierzu 

(sprawozdanie w załączeniu). 

- Wystąpienie Pani Bożeny Wójcickiej Dyrektora ZSP w Starych Słowikach (sprawozdanie w 

załączeniu). 

- Wystąpienie Pana Sławomira Kowalczyka Dyrektora ZPO w Sieciechowie (sprawozdanie w 

załączeniu). Podczas wystąpienia Pan Dyrektor wystąpił z propozycją przeniesienia 

przedszkola do budynku szkoły, co podyktowane jest znacznym spadkiem ilości dzieci, oraz 

likwidacja gimnazjum w niedalekiej przyszłości. Zaplecze lokalowe pozwoli na swobodne 

zagospodarowanie sal dla przedszkola w szkole, a w przyszłości przyniesie oszczędności, bo 

nie trzeba będzie utrzymywać dwóch budynków, także pozwoli na łatwiejsze zarządzanie z 

perspektywy dyrektora. 

Dyskusja: 

Głos zabrał Pan Przewodniczący, który chciał zdementować pogłoski o likwidacji szkoły, 

chodzi głównie o szkołę w Słowikach, bo wiadomo, że dzieci z roku na rok ubywa. Nie mniej 

jednak Wójt może w ramach swoich kompetencji poczynić pewne oszczędności, czy 

przedłożyć radzie swoje propozycje, a rada powinna się do tego ustosunkować. Pan 

Przewodniczący porównał sytuację oświaty do lotu balonem, gdy balon opada, to należy 

pozbyć się ciężkiego balastu, więc i rada być może będzie musiała podjąć niepopularne 

decyzje. Na chwilę obecną takich propozycji nie ma. Rada ma prawo wypowiedzieć swoje 

zdanie na temat  oświaty, więc Pan Przewodniczący zachęcił do dyskusji. Głos zabrał Pan 

Przewodniczący Komisji Ogólnospołecznej Paweł Witosław, który poinformował, że przed 

sesją Komisja odwiedziła wszystkie trzy placówki oświatowe, zapoznała się  z osiągnięciami 

dydaktycznymi szkoły, ilością dzieci, kadrą nauczycielską i zapleczem lokalowym. Poznała 

również problemy i potrzeby dyrektorów. Jak najbardziej popiera wniosek Pana Dyrektora 

Sławomira Kowalczyka o przeniesieniu przedszkola do szkoły. Stanowisko Komisji jest takie, 

aby  pozostawić szkoły na tym samym poziomie, ale zwrócić uwagę większe oszczędności, 

dopełnienie etatów, tak aby nie zatrudniać nowych nauczycieli, oraz redukcję zbędnych 

etatów, oczywiście w granicach prawa. W dyskusji głos zabrał Pan Mirosław Pułka, który 

jako przyczynę problemów finansowych w szkołach podał możliwość awansu zawodowego 

nauczycieli, a co za tym idzie i podwyższenie wynagrodzenia. Za zaistniałą sytuację Pan 

radny wini Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wraz z awansem zawodowym nakazało 

podwyższać pensję nauczycielom, ale finansowanie pozostawiło gminom, a to ministerstwo 
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powinno zwiększyć środki, niestety tak nie jest. Trudno winić za ten obrót sprawy 

nauczycieli, bo skoro daje się im możliwość podwyższenia pensji, to wiadomo, że z tego 

przywileju korzystają. W szkole w Słowikach wiadomo, że nauczyciele skorzystali i podnieśli 

swoje kwalifikacje, więc i pensje się zwiększyły, ale niestety dzieci ubyło. Być może, że 

sytuację uratuje przywrócenie szkoły ośmioklasowej, ale z kolei pogorszy się sytuacja w 

szkole w Sieciechowie, bo tu dzieci ubędzie, więc znów pojawi się problem, ale za tą sytuację 

nie należy winić dyrektorów, bo bardzo się starają, aby jak najlepiej zarządzać swoimi 

szkołami. Za sytuację w oświacie należy winić tylko i wyłącznie rząd, który pozostawił 

gminy z dużym problemem, nie dając im wsparcia finansowego. Głos zabrał Pan 

Przewodniczący, który poparł wypowiedz Pana radnego Mirosława Pułki i stwierdził, że 

faktycznie mamy bardzo dobrych dyrektorów, którzy dbają o swoje szkoły, ale poprosił, że by 

spojrzeli też przez pryzmat potrzeb całej gminy i potrzebnych inwestycji. W swojej 

wypowiedzi poparł propozycję Pana Dyrektora Kowalczyka o przeniesieniu przedszkola do 

szkoły, co z pewnością wygeneruje koszty, ale w dłuższej perspektywie przyniesie znaczne 

oszczędności, choćby w postaci ogrzewania, czy energii elektrycznej. W dyskusji głos zabrał 

Pan radny Mirosław Szewc, który zwrócił się z zapytaniem, czy  propozycja przeniesienia 

przedszkola do szkoły uwzględnia również szkołę ośmioklasową, w odpowiedzi Pan Dyrektor 

Kowalczyk poinformował, że zaplecze lokalowe pozwoli na utrzymanie szkoły 

ośmioklasowej i przedszkola, ilość sal jest wystarczająca. Głos zabrał Pan Wójt, który zwrócił 

się z prośbą do Dyrektora Kowalczyka o przygotowanie zestawienia kosztów i planowanych 

oszczędności w oparciu o wyliczenia, bo tylko na tej podstawie można podjąć jakieś decyzje. 

W związku z tym, że Pani Anna Baryłka musiała pilnie wyjechać do Kozienic, Pan Wójt 

zgłosił wniosek o przerwanie dyskusji na temat oświaty i przejście do punktu  7 realizacja 

inwestycji prowadzonych przez gminę w roku 2016. Pan przewodniczący przyjął wniosek i 

zwrócił się do rady z zapytaniem, czy jest za tym, aby przerwać dyskusję na temat oświaty i 

omówić zagadnienia punktu 7. Następnie zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 15 

radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. 

Ad. 7. Realizacja inwestycji prowadzonych przez gminę w roku 2016. 

Głos zabrała Pani Anna Baryłka Kierownik referatu inwestycji, nieruchomości i zamówień 

publicznych i poinformowała o inwestycjach jakie zostały zaplanowane do realizacji w 2016 

roku: 

1)  Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Sieciechów - został 

złożony wniosek o dotację do NFOŚiGW i czekamy na odpowiedź, czy gmina dostanie 
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środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji. W budżecie zostały zaplanowane środki na 

ten cel w kwocie 750 000 zł. 

2) Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych dla Powiatu Kozienickiego – do tej pory 

nie podpisano żadnego porozumienia na realizację tego zadania. 

3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka 

Wojcieszkowska - wykonano w całości przebudowę drogi. Całkowita wartość inwestycji 

to 47 877,50 zł., z czego kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł. 

4) Przebudowa ul. Rynek i ul. Paryż w Sieciechowie – złożony został wniosek na 

przebudowę dróg w Sieciechowie i również czekamy na informację, czy otrzymamy 

dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Całkowity koszt inwestycji to kwota 180 000 

zł. koszt dofinansowania wynosi 50 % . 

5) Zakup kosiarki do rowów – dokonano zakupu kosiarki bijakowej za kwotę 18 235,98 

6) Zakup kosiarki traktorowej samojezdnej – zakupiono kosiarkę za kwotę  12 500 zł.    

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Ciesielska, która zapytała o inwestycje, które zostały 

sfinansowane z funduszy zewnętrznych. W odpowiedzi Pani Anna Baryłka poinformowała, 

że najważniejszą inwestycja była budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Zajezierzu, 

Wólce Wojcieszkowskiej i Występie. Zakup ciągnika, przyczepy, budowa parkingu w 

Zajezierzu, odnowa GOK-u w Sieciechowie, park w Sieciechowie. Obecnie oprócz wniosku 

na kanalizację i drogi w Sieciechowie jest jeszcze złożony wniosek o dofinansowanie na 

instalacje fotowoltaniczne, oraz  przygotowywany jest wniosek do LGD Puszcza Kozienicka 

na remont świetlicy w Kępicach. 

Ad. 6. Dyskusja C.D. 

Głos zabrał Pan Marek Chołuj, który zwrócił się z zapytaniem, czy subwencja na ucznia jest 

jednakowa w całej Polsce, czy jest zróżnicowana. W odpowiedzi głos zabrała Pani Sekretarz 

Teresa Sujkowska, która poinformowała, że w porównaniu z tym rokiem na przyszły rok 

subwencja ulegnie zmniejszeniu o 66 204 zł w stosunku do kwoty z tego roku, która wynosi  

2 866 056 zł. na 302 uczniów, co w przeliczeniu daje 9 490 zł na ucznia rocznie. Subwencja 

na ucznia jest zróżnicowana w zależności od szkoły i od gminy. Na ucznia 

niepełnosprawnego jest subwencja wyższa, wylicza się ja na podstawie algorytmów. Głos 

zabrał Pan dyrektor Sławomir Kowalczyk i poinformował, że zmiany w ilości dzieci w trakcie 

roku dopiero będą uwzględnione w kwietniu, w trakcie roku są również zgłaszane nauczania 

indywidualne, które są na podstawie orzeczenia z poradni, ale niestety szkoła nie dostaje w 

trakcie roku większych środków, bo subwencja jest przydzielana znacznie wcześniej i nie 

uwzględnia zmian, oprócz tego w zerówce zostały dzieci, które nie poszły do klasy pierwszej 



7 

 

i automatycznie nie przysługuje dla nich subwencja. Co prawda Pani minister obiecywała, że i 

na te dzieci będzie subwencja, ale niestety na obietnicach się skończyło. Zwrócił również 

uwagę, że w szkole w Sieciechowie zmniejszyła się również ilość nauczycieli, co spowoduje 

zapewne znaczne oszczędności. Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący i poinformował, 

że owszem w Sieciechowie nauczycieli ubyło, ale w szkole w Słowikach zaistniała sytuacja, 

że nauczyciel jest na urlopie zdrowotnym, który otrzymuje pensję tak jak by pracował i 

poprosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Głos zabrała Pani Sekretarz, która poinformowała, 

że zaistniała sytuacja była spowodowana brakiem współpracy z Panią dyrektor Bożeną 

Wójcicką, która w arkuszu organizacyjnym zaplanowała dla nauczycielki cały etat, nie 

uwzględniła jej do przejścia na świadczenie kompensacyjne, wskutek czego Pani ta nie 

podjęła dalszej współpracy ani z Panią dyrektor, ani z gminą. Jeżeli chodzi o odzyskanie 

odprawy, to można ją odzyskać, jeżeli nauczyciel dobrowolnie odejdzie na świadczenie. 

Nadmieniła również, że ze szkoły w Sieciechowie odeszło 3 nauczycieli, że szkoły w 

Zajezierzu 1 nauczyciel, natomiast ze szkoły w Słowikach nie odszedł żaden nauczyciel, a 

oprócz tego doszedł jeden nauczyciel dyplomowany, ponieważ uzyskał awans zawodowy i 

jego pensja się zwiększy. Ponadto Pan Wójt wprowadził oszczędności, bo nie pozwolił 

zatrudnić nauczyciela religii w Zajezierzu, oraz nauczyciela W-F w Słowikach. Nauczyciele z 

innych szkół dopełniają etaty. Pani Sekretarz odniosła się również do wypowiedzi Pana 

Przewodniczącego, stwierdzając, że nie zgadza się z jego wypowiedzią, że kwestia 

reorganizacji szkół Rady nie dotyczy, bo jakiekolwiek przekształcenie, czy reorganizacja 

szkół misi być poprzedzona uchwałą Rady Gminy. Taką uchwałę rada musi podjąć do lutego 

2017 r. Uchwała musi być poprzedzona konsultacjami z kuratorium, szkołami, rodzicami 

dzieci z placówek. Proces przekształcania powinien się zakończyć do końca lutego 2017 roku, 

aby przekształcenie mogło funkcjonować od 1 września 2017 roku. W odniesieniu do 

wypowiedzi Pani Sekretarz głos zabrał Pan Przewodniczący, który stwierdził, że jeżeli 

otrzyma stosowne dokumenty, to Rada z pewnością je rozpatrzy, bo samo przyzwolenie rady 

do działania Wójtowi nie jest potrzebne.  Pani Sekretarz stwierdziła, że miała na myśli 

poznanie opinii Rady na ten temat ponieważ w przeszłości była taka sytuacja, że Rada 

przyzwoliła na zmiany w szkole w Słowikach, po czym się z tego wycofała. Głos zabrał Pan 

Przewodniczący, który stwierdził, że każdy z radnych ma swoje zdanie i w każdej chwili 

może je zmienić i nikt w tej chwili nie zagwarantuje tego jak każdy z radnych będzie 

głosował. W dyskusji głos zabrał Pan Witold Suwała i stwierdził, że taka dyskusja do niczego 

nie doprowadzi, bo to Wójt jako pracodawca powinien omówić pewne kwestie z Dyrektorami 

i dojść do porozumienia, a następnie te ustalenia przekazać radzie, być może w formie 
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uchwały. Następnie głos zabrał Pan Wójt, który przyznał rację Panu radnemu Suwale, ale 

należy również zwrócić uwagę na to, że planowany jest nowy budżet, do którego złożono 

wnioski na około 400 000 zł. i teraz Wójt staje przed dylematem, czy dołożyć do szkół, czy 

zaplanować nowe inwestycje, bo jeżeli dołożyć do szkół, to po kolei należy wykreślać 

złożone wnioski. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędności w szkołach, to Pan Wójt oczekuje 

propozycji wprowadzenia oszczędności od dyrektorów ze szkoły w Słowikach i w 

Sieciechowie w terminie do 15 listopada, bo należy dbać o dobro dzieci a nie  dobro 

nauczycieli. W dyskusji głos zabrała Pani dyrektor Bożena Wójcicka, która wyjaśniła sprawę 

Pani Pedrycz informując, że nie miała wpływu na decyzję nauczycielki, bo jako dyrektor nie 

może nauczyciela zmusić do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, natomiast jeżeli chodzi o obsadę 

etatu, to zgodnie z arkuszem organizacyjnym taki etat był niezbędny do prawidłowego 

działania placówki. Pani dyrektor poinformowała, że nauczyciel ma prawo skorzystać z 

urlopu zdrowotnego i pomimo odwołania jakie zostało złożone do komisji lekarskiej, taki 

urlop został przydzielony ze względu na  zły stan zdrowia. W związku z tym do dnia 28 

lutego Pani Halina jest pracownikiem szkoły. Dla dyrektora nie jest to komfortowa sytuacja, 

tym bardziej, że wielokrotnie prosiła Panią Pedrycz o przejście na świadczenie 

przedemerytalne, ale niestety nie dała się przekonać, czego konsekwencje niestety odczuła 

cała szkoła. Jeżeli natomiast chodzi o nauczyciela dopełniającego etat jako nauczyciel W-F, 

to praca takiego nauczyciela nie jest w pełni wykorzystana, bo przyjeżdża jedynie na 8 godzin 

i nie można go wykorzystać na zajęcia pozalekcyjne, czyli koła zainteresowań, czy SKS i w 

tym momencie wychowanie fizyczne w Słowikach jest ograniczone do minimum. W dyskusji 

głos zabrała radna Pani Sylwia Komorek, która stwierdziła, że wcale nie musi tak być, bo 

przykładem jest nauczyciel dochodzący w Zajezierzu, który w ramach 4 godzin zajęć 

lekcyjnych potrafił przygotować laureata konkursu informatycznego. Głos zabrał Pan 

Przewodniczący, który pouczył aby zabierać głos w sprawach ogólnych i nie rozdrabniać się 

na sprawy szczegółowe. W dyskusji  ponownie głos zabrała Pan i dyrektor Bożena Wójcicka, 

która stwierdziła, że największe oszczędności szkoły mają z pracy dyrektorów, którzy często 

pracują ponad etat, ponadto prowadzą sekretariat, kadry i po części księgowość. Propozycja 

Pani Sekretarz o stworzeniu jednego zespołu nadzorowanego przez jednego dyrektora jest 

nierealna i niewyobrażalna, oprócz tego gdyby doszło do sytuacji, gdzie w Słowikach 

pozostają klasy młodsze, to rodzice z pewnością nie poślą dzieci do Sieciechowa, bo znacznie 

bliżej jest szkoła w Brzeźnicy, tak więc zamiast oszczędności będą jeszcze większe straty. 

Szkoła oszczędza jak może,  remonty wykonuje we własnym zakresie, od lat klasy są 

połączone na przyrodzie, technice, muzyce, plastyce, religii i W-F. Dodatkowo nauczyciele są 
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w stanie zrezygnować z dodatku uzupełniającego, to również były by jakieś oszczędności. W 

dyskusji głos zabrał Pan Wójt, który przyznał rację Pani Dyrektor, ale do szkół nie można 

dokładać tak ogromnych kwot i oczekuje od Pani dyrektor propozycji, być może przejęcia 

szkoły przez stowarzyszenie, czy połączenia w jeden zespół, ale szkoła nie może 

funkcjonować w takiej formie jak jest, bo dzieci jest zbyt mało i to z pewnością nie jest wina 

dyrektora. Nie ma mowy o zamknięciu szkoły, ale na znalezieniu konkretnych rozwiązań 

wprowadzających oszczędności. W dyskusji głos zabrał Pan dyrektor Sławomir Kowalczyk, 

który odniósł się do przyznawania urlopów zdrowotnych dla nauczycieli i stwierdził, że 

faktycznie w chwili obecnej dyrektor nie ma wpływu, czy nauczyciel dostanie urlop, czy też 

nie, bo wcześniej były komisje ZUS, które takie urlopy przydzielały, teraz wystarczy 

skierowanie od zwykłego lekarza. Dyrektor co prawda może się odwołać od tej decyzji do 

komisji lekarskiej, która zazwyczaj przychyla się do decyzji lekarza o skierowaniu, bo nie jest 

płatnikiem, gdyby ZUS płacił za urlop zdrowotny, to z pewnością nie byłby tak przychylny. 

Jako dyrektor jest za tym aby dopełniać etaty i wzajemnie sobie pomagać, a nie utrudniać, bo 

tylko poprzez porozumienie i dobrą wolę można wyjść z tej trudnej sytuacji. Głos zabrał Pan 

Mirosław Szewc, który zwrócił się z zapytaniem do dyrektora Kowalczyka, czy nauczyciele 

zatrudnieni w placówce, a dopełniający etaty w innych szkołach są uwzględniani również w 

innych placówkach. W odpowiedzi Pan dyrektor poinformował, że nauczyciel zatrudniony w 

placówce macierzystej, a dopełniający etat w innej to dodatkowe obciążenie dla tej szkoły w 

której jest zatrudniony, nie jest rozliczany na poszczególne placówki. Następnie Pan Witold 

Suwała złożył wniosek o przerwę, w związku z tym Pan Przewodniczący zarządził przerwę w 

obradach. 

 Po przerwie wznowiono obrady. 

Głos zabrał Pan Kazimierz Mastalerz, który podsumował dyskusję na temat oświaty i 

podtrzymał stanowisko rady, że jeżeli zostaną przedstawione radzie konkretne propozycje, to 

rada z pewnością je rozważy. Następnie oddał głos Panu dyrektorowi Sławomirowi 

Kowalczykowi, który stwierdził, że propozycja stworzenia jednego zespołu  pomiędzy 

Słowikami, a Sieciechowem  nie jest do końca przemyślana, bo sale lekcyjne w Słowikach są 

zbyt małe, aby pomieścić taką liczbę uczniów z młodszych klas, natomiast w szkole w 

Sieciechowie wystarczyłoby tylko 3 sale lekcyjne. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który 

stwierdził, że w tym momencie wszystkie propozycje powinny zostać przedyskutowane w 

relacji dyrektorzy-wójt, to nie jest miejsce na takie szczegółowe rozmowy. W dyskusji głos 

zabrał Pan radny Marek Chołuj, który stwierdził, że łączenie szkół w jeden zespół bez 

redukcji etatów nie przyniesie żadnych oszczędności, w odpowiedzi Pan Przewodniczący 
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poinformował, ze próba połączenia szkół będzie z pewnością polegała na redukcji etatów, bo 

w przeciwnym wypadku faktycznie nie miałaby żadnego sensu. Głos zabrała Pani Grażyna 

Jasik, która poparła wypowiedź Pani dyrektor Bożeny Wójcickiej, gdyby zapadły decyzje o  

dowożeniu dzieci starszych do Sieciechowa, to rodzice z pewnością dadzą dzieci do 

najbliższej szkoły do Brzeżnicy i wtedy Gmina Sieciechów zasili Gminę Kozienice, a siebie 

narazi na straty. Do wypowiedzi Pani Jasik odniósł się Pan Przewodniczący, który stwierdził, 

że skoro rodzicom w Słowikach nie będzie zależało na szkole, to poślą dzieci do Brzeźnicy. 

Pani Grażyna Jasik ponownie zabrała głos twierdząc, że rodzicom w Słowikach bardzo zależy 

na szkole, bo tu mieszkają i tu płacą podatki i nie chcieliby posyłać dzieci do innej szkoły, ale 

jeżeli szkoła miałaby funkcjonować inaczej niż dotychczas, to nie wiadomo jakie będą 

decyzje rodziców. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który podziękował dyrektorom szkół za 

przybycie i zakończył dyskusję na temat oświaty. 

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XXII/114/16 w sprawie przystąpienia 

do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sieciechów na lata 2016-2022. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził 

głosowanie, w którym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXII/114/16 

została przyjęta jednogłośnie.  

2) Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XXII/115/16 w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Sieciechów na rok 2016. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, więc 

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 14 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Uchwała nr XXII/115/16 została przyjęta jednogłośnie.  

3) Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XXII/116/16 w sprawie zmian w 

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

zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym udział wzięło 14 

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

wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXII/116/16 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 9. Sprawy różne.  

Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik o ile 

zwiększą się wpływy do budżetu w związku z aktualizacją rejestru gruntów i budynków i czy 

prawo może działać wstecz w tym przypadku. W odpowiedzi Pani Skarbnik  Halina Wrona 

poinformowała, że w sumie dochody do budżetu powinny wzrosnąć o koło 175 000 zł. 



11 

 

Zaznaczyła, że są to wpływy w różnicy podatku za rok 2014, 2015 i 2016. W tym przypadku 

błędna jest interpretacja o działaniu prawa wstecz, bo gmina działa zgodnie z prawem i ma 

prawo wstecz wydać decyzje zmieniające za lata od momentu wydania zarządzenia starosty. 

Gmina ma na to 3 lata, natomiast ściągać należności może przez okres 5 lat. Glos zabrała Pani 

sekretarz, która poinformowała, że mieszkańcy składają odwołania, ale nie zwalnia ich to z 

podatku. Od decyzji odwołało się w tej chwili 7 osób do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, decyzje są sprawdzane i SKO wydaje decyzje. Głos zabrał Pan 

Przewodniczący i zaapelował do Pani Skarbnik o rzetelne dotarcie do wszystkich 

mieszkańców, aby wszystkie decyzje zostały doręczone w terminie, że by nie doszło do 

sytuacji, że urząd spóźni się z doręczeniem decyzji i nastąpi przedawnienie, bo w tym 

przypadku możemy mówić o złamaniu ustawy o finansach publicznych, gdzie mogło by dojść  

do uszczuplenia budżetu, a w takim przypadku Rada powinna powiadomić organy ścigania. 

Głos zabrała Pani Skarbnik, która przyznała, że wiele czasu urzędnicy tracą na odwołania, 

które składają mieszkańcy, bo praktycznie nic one nie dają, a zabierają mnóstwo czasu. Głos 

zabrał Pan Mirosław Szewc, który zapytał, co z podatnikiem, który uchyla się od zapłaty, w 

odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że w takim przypadku naliczane są odsetki, a 

następnie wezwania do zapłaty i egzekucja komornicza. Następnie  głos zabrał Pan Stanisław 

Potyra, który zapytał, czy za udział Kompanii Reprezentacyjnej w uroczystości w Kępicach 

gmina ponosiła koszty. Odpowiedzi udzieliła Pani Sekretarz, która poinformowała, że gmina 

nie poniosła żadnych kosztów, jedynie Wójt wystosował pisemne podziękowanie do 

dowódcy.  Ponownie głos zabrał Pan radny Potyra, pytając o budowę chodnika obok sklepu 

dawnego Nowopolu. Odpowiedzi udzielił Pan Przewodniczący, który poinformował, że 

przesunięcie słupów zrobiła firma energetyczna w zamian za udzielenie pozwolenia na 

postawienie słupa energetycznego w Kępicach, natomiast chodnik to inwestycja realizowana 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i gmina z tego tytułu nie ponosi 

żadnych kosztów. Głos zabrał Pan Witold Suwała, który odniósł się jeszcze do budowy 

kanalizacji i zwrócił się z propozycją, czy nie dobrym rozwiązaniem byłoby wybudowanie 

rury łączącej już wybudowaną kanalizację z Sieciechowem z własnych środków i dopiero 

wystąpić o środki zewnętrzne. W odpowiedzi Pani Zofia Wójcik poinformowała, że w 

pierwszej wersji wniosek był złożony bez uwzględnienia rury łączącej, jednak komisja 

oceniająca wniosek uznała to za błąd, dopiero w drugiej wersji ta rura została uwzględniona, 

ale w tym momencie zwiększyła się ilość kilometrów. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który 

poinformował, że obecnie złożony wniosek przeszedł już pierwszy etap pozytywnie, 

uzyskując 26 na minimalne 25 punktów, więc został teraz drugi etap, gdzie szczegółowo 
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będzie sprawdzany projekt. Głos zabrał Pan Marek Chołuj który w imieniu mieszkańców 

Wólki Wojcieszkowskiej prosi o postawienie  przy drodze znaku „droga ślepa”, ponieważ 

często zdarza się, że wjeżdżają tam tiry i mają problemy z zawróceniem. 

W sprawach różnych Pan Przewodniczący poinformował radę o następujących sprawach: 

Wpłynęło pismo z Komisariatu w Gniewoszowie o zaplanowanie w budżecie na 2017 rok 

kwoty 15 000 zł na zakup samochodu dla Komisariatu, prośba Pana Przewodniczącego o 

przedyskutowanie tej kwestii na komisjach przed następną sesją. Pan Przewodniczący 

nadmienił, że Komisja Ogólnospołeczna dyskutowała już na ten temat i jest przeciwna , aby 

przeznaczyć takie środki. Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się Pan Marek Chołuj, jaka jest 

decyzja  innych gmin. W odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że nie potrafi 

odpowiedzieć na to pytanie, ale to jaką decyzję podejmie gmina Garbatka, czy Gniewoszów 

nas do niczego nie zobowiązuje. Wpływają pisma  innych rad gmin i powiatów na temat 

poparcia podziału statystycznego województwa mazowieckiego. Pan Przewodniczący 

poinformował, że była już dyskusja na ten temat i nie będziemy podejmować uchwały w tej 

sprawie, natomiast o wpłynięciu takich uchwał jest zobowiązany poinformować radę. 

Głos zabrał Pan Witold Suwała, który przypomniał  wniosek jaki komisja skierowała do rady 

na temat podwyższenia diet dla radnych. Taki wniosek został zapisany we wnioskach komisji 

do rozpatrzenia w planowanym na 2017 rok budżecie. Pan radny zwrócił się z prośbą o 

przedyskutowanie tej kwestii na przyszłych komisjach. Pan Przewodniczący skierował prośbę 

do biura obsługi rady o przygotowanie poprzedniej uchwały, w której uchwalono diety dla 

radnych, oraz skierował prośbę do radnych o przedyskutowanie kwoty diety oraz jej formy. 

Pan Przewodniczący poinformował również, że we wtorek odbyła narada wójta z sołtysami, 

podczas której 11 sołtysów skierowało wniosek do Wójta o przywrócenie sołtysów na sesje 

Rady Gminy. Decyzje co dalej z tym wnioskiem zrobić podejmuje Pan Wójt i to do niego 

należy decyzja, czy skieruje go do rady, czy też nie. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że 

sołtysi otrzymują informację o każdej sesji wraz z porządkiem obrad, więc wiedzą jakie 

tematy rada będzie omawiać na sesji i dziwi się tym sołtysom, którzy mają czas i migli by 

wziąć udział w sesji, a niestety tego nie robią. Głos zabrała Pani Sylwia Komorek, która 

zwróciła się z wnioskiem o przeznaczenie środków na dokończenie drogi ul. Zielonej w 

Zajezierzu. Niestety Pan Przewodniczący poinformował, że wniosek powinien być 

skierowany w punkcie 5 interpelacje, zapytania i wnioski radnych i w tym momencie nie 

może przyjąć tego wniosku. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan 

Przewodniczący zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 
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Protokołowała: Mirosława Pachocka 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                    Kazimierz  Mastalerz   


