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Protokół nr XIII/2019 
z przebiegu sesji Rady Gminy Sieciechów 

z dnia 20-09-2019 

Ad. 1 Otwarcie sesji (godzina 09:06) 

Miejsce posiedzenia – Sala konferencyjna. 

Ustawowy skład rady miasta – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło – 15 radnych. 

Protokołowano – zgodnie z porządkiem obrad. 

Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Stanisław 
Potyra, który przywitał radnych, sołtysów i wójta wraz z pracownikami Urzędu Gminy, oraz 
przedstawicieli przychodni Eltermed w Zajezierzu i Sieciechowie Teresę Żak i Elżbietę 
Filipiak. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum i przystąpił do odczytania porządku 
obrad. 

Sprawdzenie obecności 

Nazwisko i imię Statut 
Agnieszka Kuś TAK 
Anna Kowalczyk TAK 
Barbara Czerska TAK 
Daniel Drachal TAK 
Henryk Aleksander Abramczyk TAK 
Jadwiga Piórkowska TAK 
Justyna Pachnia TAK 
Marek Chołuj TAK 
Mirosław Pułka TAK 
Mirosław Sylwester Szewc TAK 
Monika Agnieszka Krawczyk TAK 
Paweł Witosław TAK 
Piotr Jan Bieniarz TAK 
Ryszard Bogusław Kupis TAK 
Stanisław Potyra TAK 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
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Jadwiga Piórkowska ZA 
Justyna Pachnia ZA 
Marek Chołuj ZA 
Mirosław Pułka ZA 
Mirosław Sylwester Szewc ZA 
Monika Agnieszka Krawczyk ZA 
Paweł Witosław ZA 
Piotr Jan Bieniarz ZA 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

 

 

Wynik głosowania 

Za: 15 100% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0  
 

Notatka: 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej nr XI nadzwyczajnej nr XII. 
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
6. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych. 
7. Funkcjonowanie Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy. 
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I  półrocze 

2017 r. 
1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r., 
2) Dyskusja, 
3) Przyjęcie sprawozdania. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie:  
1) Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy nieruchomości,  
2) Zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2024. 
3) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok. 

10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie obrad.   
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Ad. 3 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej nr XI 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
Jadwiga Piórkowska ZA 
Justyna Pachnia ZA 
Marek Chołuj ZA 
Mirosław Pułka ZA 
Mirosław Sylwester Szewc ZA 
Monika Agnieszka Krawczyk ZA 
Paweł Witosław ZA 
Piotr Jan Bieniarz ZA 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 15 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z ostatniej sesji nr XI. Uwag do 
protokołu nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził jego przyjęcie. W głosowaniu 
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z ostatniej sesji nr XI został przyjęty 
jednogłośnie. 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji nadzwyczajnej nr XII 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
Jadwiga Piórkowska ZA 
Justyna Pachnia ZA 
Marek Chołuj ZA 
Mirosław Pułka ZA 
Mirosław Sylwester Szewc ZA 
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Monika Agnieszka Krawczyk ZA 
Paweł Witosław ZA 
Piotr Jan Bieniarz ZA 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 15 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z ostatniej sesji nadzwyczajnej nr XII. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził jego przyjęcie. W 
głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z ostatniej sesji nadzwyczajnej nr XII został 
przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami 

 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Wójt Arkadiusz Guba, który w punktach przedstawił swoje sprawozdanie za 
okres między sesjami tj. od  15.06.2019 r. do 20.09.2019 r. 1. Podpisanie umowy na 
dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MIAS Mazowsze 2019 na remont świetlicy wiejskiej w Woli Klasztornej - 10 000 zł, ułożenie 
chodnika na terenie rekreacyjnym w Mozolicach Dużych - 10 000 zł., zagospodarowanie 
terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opactwie - 10 000 zł.,  zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej w Kępicach - 10 000 zł. zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 
wiejskiej, oraz zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Głusiec - 10 000 zł. 2. Udział 
w festynie rodzinnym w miejscowości Głusiec. 3. Podpisanie porozumienia z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na obsługę realizacji 
programu "Czyste powietrze". 4. Podpisanie umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na 
dofinansowanie  ze środków rozwoju  kultury fizycznej i turystyki na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej o 
charakterze wielopokoleniowym Otwartych Stref Aktywności OSA w Sieciechowie i 
Zajezierzu. 5. Podpisanie umowy z firmą COMES sp jawna na dostarczenie i montaż 
urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach dofinansowania OSA. 6. Podpisaniu umowy z firmą 
TIT BRUK na ułożenie chodnika w miejscowości Zajezierze na kwotę 25 830 zł. 7. 
Podpisanie umowy z firmą Latała PNW SC na przebudowę parkingu przy ZSP w Zajezierzu. 
8. Podpisanie umowy z firmą TIT Buk na budowę drogi w miejscowości Słowiki Stare i 
Słowiki Nowe. 9. Podpisanie umowy z firmą Latała PNW SC na przebudowę drogi gminnej 
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w miejscowości Mozolice Małe etap II na kwotę 103 320 zł. 10. Podpisanie umowy z firmą 
DRO-REM na naprawę ubytków w asfalcie na drogach gminnych. 11. Organizacja i udział w 
uroczystości uczczenia 1376 żołnierzy poległych w walkach I Armii Wojska Polskiego nad 
Wisłą w lipcu i sierpniu 1944 r. w miejscowości Głusiec. 12. Podpisanie umowy ze 
Związkiem Gmin Ziemi Kozienickiej na współfinansowanie wydarzenia pod nazwą XVI 
Dożynki Powiatowe Sieciechów 2019 na kwotę 1230 zł. 13. Podpisanie umowy ze 
Związkiem Gmin Ziemi Kozienickiej na współfinansowanie zakupu i montaż bramy 
ogrodzeniowej na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w 
Sieciechowie. 14. Podpisanie umowy z Powiatem Kozienickim na budowę chodnika dla 
pieszych przy drodze powiatowej 1731W w miejscowości Sieciechów, ul. 11 Listopada. 15. 
Udział w spotkaniu i podpisanie umowy na dofinansowanie XVI Dożynek Powiatu 
Kozienickiego Sieciechów 2019 na kwotę 30 000 zł. 16. Organizacja XVI Dożynek Powiatu 
Kozienickiego Sieciechów 2019. 17. Podpisanie umowy z firmą Blacharstwo Budowlane na 
remont dachu świetlicy wiejskiej w Woli Klasztornej na kwotę 16 599,68 zł. 18. Złożenie 
wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
usuwanie azbestu etap II na kwotę 13 215,30 zł. 19. Podpisanie umowy z firmą Bruk Bud na 
ułożenie chodnika na terenie rekreacyjnym w Mozolicach Dużych na kwotę 10 100 zł.  20. 
Organizacja zawodów strażackich. 21. Udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w 
Kozienicach na wspólny zakup energii elektrycznej z gminami Powiatu Kozienickiego i  
Powiatem Kozienickim. 22. Podpisanie umowy na zakup i montaż bramy na PSZOK w 
Sieciechowie. 23. Udział w spotkaniach sołeckich. 24. Udział w spotkaniu z Wicewojewodą 
Mazowieckim w sprawie przebudowy drogi ul. Piłsudskiego w Zajezierzu. 25. 
Przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów komunalnych z Gminy Sieciechów na rok 
2020. 26. Udział w konferencji naukowej w Opactwie "200 lat od kasaty klasztoru 
benedyktynów w Sieciechowie". 27. Organizacja i udział w obchodach 28 PAL-u w 
Zajezierzu. 28. Udział w ćwiczeniach obronnych. Odnośnie sprawozdania głos zabrał Pan 
Paweł Witosław, który zapytał o wyniki przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Głos 
zabrał Pan Wójt, który poinformował, że do przetargu przystąpiła tylko jedna firma MA-GA. 
W stosunku do roku poprzedniego koszt odbioru odpadów komunalnych zwiększy się o 5 000 
zł.  Pan Wójt korzystając z okazji podziękował sołtysom i radnym za zaangażowanie przy 
organizacji dożynek, za upieczenie ciast i inną pomoc. Głos zabrała pani Sołtys Małgorzata 
Galarek, która zapytała,czy to prawda, że  jest obowiązek segregacji dla wszystkich 
mieszkańców. Do wypowiedzi nawiązała Pani sołtys Aleksandra Berent-Kowalik, która 
poinformowała, że pani Katarzyna Rafa poprosiła ją aby dostarczyć nowe deklaracje dla tych 
osób, które nie segregowały odpadów, ponieważ od września zmieniła się ustawa i jest 
obowiązek segregacji. 

Ad. 5 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

Notatka: 

W tym punkcie głos zabrali: Pan Henryk Abramczyk, który poinformował, że wspólnie z 
radnym Pawłem Witosławem skierowali wniosek do Starosty Powiatu Kozienickiego o 
zaplanowanie w budżecie powiatu środków niezbędnych do uregulowania stanu prawnego 
drogi powiatowej 1745W, oraz drugi wniosek o zniwelowanie poboczy oraz ich utwardzenie i 
przycięcie gałęzi przy drodze powiatowej nr 1731W relacji Sieciechów - Gniewoszów.  Pan 
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Henryk Abramczyk skierował ponadto do budżetu Gminy Sieciechów na 2020 rok 
następujące wnioski:  1. Zaplanowanie w budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok  środków 
niezbędnych do wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości 
Sieciechów drogi na działkach od  ul. Wiślanej w kierunku ul. Brzozowej i Letniskowej w 
kwocie 75 000 zł. 2. Zaplanowanie  środków niezbędnych do wykonania nawierzchni 
asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Sieciechów - przedłużenie ul. Polnej w kierunku 
ulicy Południowej do stacji uzdatniania wody. 3. Zaplanowanie środków niezbędnych do 
wykonania elewacji na budynku szkoły w Sieciechowie w kwocie 100 000 zł. 4. 
Zaplanowanie środków  1 000 000 zł. niezbędnych do wykonania kanalizacji ulicy 
Kozienickiej w Sieciechowie, tak aby w pierwszej kolejności podłączyć budynek szkoły i 
ośrodek zdrowia w kwocie  Na powyższe zadanie proponujemy zaciągnięcie pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 5. Zaplanowanie  
środków niezbędnych do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości 
Sieciechów. Obecny Plan zagospodarowania Przestrzennego wyklucza możliwość 
pozwolenia na budowę właścicielowi działki budowlanej, który nie jest rolnikiem. Istniejące 
przepisy w ten sposób blokują rozwój miejscowości. Pan Abramczyk prosi również również o 
zweryfikowanie przez konserwatora zabytków budynków mieszkalnych, które zostały 
zakwalifikowane jako zabytki. Są to budynki stare, które wymagają dużych nakładów 
finansowych aby utrzymać je w przyzwoitym stanie. Nadmienił, że właściciele takich 
nieruchomości nie mogą rozebrać starego budynku, aby postawić nowy który spełniałby 
praktyczne warunki do zamieszkania. Ponadto w wielu przypadkach właściciele działek nie są 
zadowoleni z ich podziału,  co uniemożliwia optymalne wykorzystanie nieruchomości. Głos 
zabrał Pan Ryszard Kupis, który zgłosił wniosek do budżetu na 2020 rok o zaplanowanie 
środków w kwocie 200 000 zł. na budowę drogi gminnej w miejscowości Słowiki Stare 
(Leśna Rzeka). Pan Ryszard Kupis zobowiązał się do poszukania jeszcze innych  źródeł 
finansowania, być może  od Lasów Państwowych. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który 
zgłosił następujące wnioski do budżetu na 2020 r. 1. Zaplanowanie środków potrzebnych do 
realizacji zadnia polegającego na dofinansowaniu budowy drogi gminnej w miejscowości 
Mozolice Małe w kwocie 60 000 zł.  2. Zaplanowanie środków w kwocie 30 000 zł.  na dalsze 
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w  Mozolicach Dużych (ogrodzenie terenu, założenie 
monitoringu). Głos zabrała Pani sołtys Anna Majdak, która prosi o zaplanowanie środków na 
poprawę jakości drogi w Nagórniku. W odpowiedzi Pan Przewodniczący polecił, aby 
wspólnie z radnym z tego okręgu skierować taki wniosek na piśmie. 

Ad. 6 Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że ostatnie wnioski, które wpłynęły były to 
wnioski do projektu budżetu na 2020 rok. Pan Wójt zaproponował, aby zastanowić się 
wspólnie nad wnioskami, które jeszcze spływają. Budżet jest ograniczony i należy wspólnie 
podjąć decyzję, które wnioski uwzględnić w budżecie, a które muszą zaczekać. 
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Ad. 7 Funkcjonowanie Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy 

 

Notatka: 

Głos zabrała Pani Prezes firmy Eltermed Teresa Żak, która poinformowała, że były problemy 
z obsługą mieszkańców, ale na obecna chwilę sytuacja znacznie się poprawiła, nie docierają 
żadne sygnały o problemach, czy nieprawidłowościach w pracy przychodni. Zgodnie z 
sygnałami od mieszkańców został wydłużony czas pracy przychodni, która obecnie jest 
czynna do 18.00. Nowością jest poszerzona usługa ordynacji leków bez wizyty lekarskiej, 
gdzie pacjenci w środy i piątki mogą otrzymać recepty na leki, które biorą na stałe. Pani 
Prezes poinformowała, że złożyła wniosek do wójta o dofinansowanie badania gęstości kości, 
jest to badanie w kierunku profilaktyki osteoporozy, prosi o przeznaczenie w budżecie na 
2019 rok kwoty 1600 zł. Jesienią będzie również promocja na badania, oraz planowane będą 
badania przesiewowe słuchu. Ostatnio złożyła na ręce Pana Wójta propozycję zakupu 
budynku ośrodka zdrowia. Pani prezes proponuje, aby wspólnie wójt, rada oraz mieszkańcy 
miejscowości Zajezierze zastanowili się nad propozycją sprzedaży tego budynku, bo niestety 
dzierżawa na dwadzieścia lat nie zabezpiecza inwestora, aby mógł zainwestować swoje środki 
na tak potężną inwestycję, tym bardziej, że na chwilę obecną nie jest możliwe pozyskanie 
środków zewnętrznych. Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, który stwierdził,że należy 
dotrzeć do każdego mieszkańca z informacją o zamiarze sprzedania budynku w celu jego 
remontu. Głos zabrała Pan Marek Chołuj, który stwierdził, że nie ma możliwości sprzedaży 
budynku ośrodka zdrowia, bo z pewnością nie zgodzą się na to mieszkańcy, ponadto gmina 
podpisała umowę z firmą na 20 lat w której jest zapis, że w ciągu 2 lat przedstawi propozycję 
zagospodarowania pozostałych pomieszczeń budynku. Pan Marek Chołuj chciałby również 
zobaczyć umowę dzierżawy jaka była zawarta, bo ona również miała w swoich założeniach 
remont budynku. Głos zabrał Pan sołtys Roman Krekora, który również poparł stanowisko 
Pana Chołuja, że nie ma możliwości sprzedaży budynku, ponieważ mieszkańcy od początku 
byli przeciwni sprzedaży, ponadto w umowie był zapis, że firma zobowiązuje się do remontu 
budynku. Głos zabrała Pani prezes, która poinformowała, że nie zależy jej na zakupie tego 
budynku, bo równie dobrze może on funkcjonować w takiej formie dalej, ale żaden 
przedsiębiorca nie weźmie kredytu w kwocie  miliona złotych, aby wykańczać nie swój 
budynek, co do umowy to nie ma tam zapisu, że firma ma ten budynek wykończyć, firma 
zobowiązała się do pozyskania środków zewnętrznych, a nie wyłożenia swoich pieniędzy na 
wykończenie. To  że niestety nie ma takich środków w województwie mazowieckim, to nie 
wina firmy. Do wypowiedzi ponownie odniósł się Pan sołtys Roman Krekora, który 
stwierdził, że podczas zebrania z mieszkańcami była mowa, że co roku będzie budynek 
modernizowany, sukcesywnie będą oddawane do użytku nowe pomieszczenia, a okazuje się, 
że jest inaczej. Głos zabrała Pani prezes, która poinformowała, że faktycznie tak jest zostały 
oddane do użytku nowe pomieszczenia, które wcześniej nie były użytkowane, więc cały czas 
firma inwestuje w ten budynek, a z tego tytułu nie ma żadnych ulg w podatku, płaci podatek 
gruntowy, od nieruchomości jako firma świadcząca usługi medyczne. Głos zabrał Pan Wójt, 
który stwierdził, że umowa została podpisana na 20 lat i gmina ma związane ręce i nie może 
na inwestować w ten budynek, ponadto teren wokół budynku należy do gminy i gmina musi 
kosić trawę, odśnieżać dbać o utrzymanie terenu wokół budynku.  Głos zabrała Pani Elżbieta 
Filipiak, która poinformowała, że teren dzierżawy został wyznaczony przez gminę przed 
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przetargiem, więc nie rozumie w czym teraz jest problem. Wybudowanie tak dużego budynku 
w czynie społecznym było dużym błędem, ponadto firma wykonała wiele napraw, remontów, 
wentylację, zaznaczyła, że pan doktor, który poprzednio użytkował przychodnię nie robił nic. 
Firma troszcząc się o swój majątek i dobro osobiste nie zainwestuje swoich środków w 
budynku nie będącym swoją własnością.  W umowie zawarto zapis o tym, że firma na 
wykończenie budynku pozyska środki zewnętrzne, których niestety nie ma. Gdyby udało się 
pozyskać środki w kwocie kilku milionów, to nie było by problemu aby wyłożyć 20 procent 
własnych środków jako wkład własny. Stwierdzenie Pana Sołtysa, że firma nic nie robi jest 
mylne, bo firma stara się jak może, borykając się często z problemem zalania piwnicy 
ściekami wypływającymi z kanalizacji bardzo często wchodząc do budynku jest wyczuwalny 
fetor. Budynek nie był projektowany pod usługi medyczne, część budynku stanowią 
korytarze, a nie gabinety. Głos zabrał Pan Piotr Bieniarz, który zapytał, czy firma posiada 
dokumentację ze składanych wniosków, a jeżeli tak to chętnie by się z nią zapoznał. Pani 
Prezes nadmieniła, że współpracuje z firmą, która specjalizuje się w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych dla instytucji medycznych i na chwilę obecną naborów na tak duże inwestycje 
nie ma. Firma składała wniosek na zakup sprzętu, na który ma dokumentację, niestety nie 
otrzymała dofinansowania. Głos zabrał Pan Piotr Bieniarz, który stwierdził, że jeżeli firma 
kupiła by ten budynek, to wtedy bardziej by się starała w pozyskaniu środków na 
wykończenie budynku. Nawiązując do wypowiedzi pana Piotra Bieniarza Pani Teresa Żak 
poinformowała, że nie koniecznie firma Eltermed musi kupić ten budynek, jej zdaniem 
najlepszym rozwiązaniem dla gminy jest go sprzedać, bo tylko wtedy jest szansa, że ten 
budynek będzie wykończony. Głos zabrał ponownie Pan Bieniarz, który poinformował, że 
nawet jeżeli odbyłoby się referendum, to mieszkańcy i tak nie zgodzą się na sprzedaż. 
Ponownie głos zabrała Pani prezes, która stwierdziła, że aby wydawać miliony na inwestycję, 
to trzeba wziąć kredyt hipoteczny, a aby wziąć kredyt pod zastaw budynku, to trzeba  być 
jego właścicielem. Pani prezes zasugerowała, że Pan Piotr Bieniarz powinien najpierw 
zapoznać się z ogłaszanymi naborami na tego typu przedsięwzięcia i o ile znajdzie nabór na 
wykończenie budynku pod usługi medyczne, to P:ani prezes poprosiła, aby ją o tym 
poinformował. Głos zabrał Pan Przewodniczący Stanisław Potyra, który stwierdził, że opieka 
zdrowotna jest bardzo ważnym i trudnym dla gminy tematem, jednak należy rozmawiać. Głos 
zabrał Pan Wójt, który poinformował, że podstawą otrzymania środków zewnętrznych jest 
sporządzona dokumentacja techniczna.  Głos zabrała Pani Elżbieta Filipiak, która 
poinformowała, że współpracuje z architektem z Puław, który w każdej chwili w bardzo 
szybkim czasie może niezbędną dokumentację stworzyć, ale  po co narażać się na koszty 
skoro nie ma naborów. Pani Elżbieta również odniosła się do wypowiedzi Pana Piotra 
Bieniarza, który w jej ocenie jest złośliwy i zaproponowała, aby sam wykupił budynek i 
wyremontował, a potem wydzierżawił firmie medycznej, skoro uważa, że jest to taka dobra 
dochodowa inicjatywa. Głos zabrał Pan Marek Chołuj, który poinformował, że nikt nie chce 
być złośliwy, ale firm decydując się na dzierżawę tego budynku i podpisując umowę 
dzierżawy w takiej formie i na 20 lat wiedziała co ją czeka, więc nie powinna teraz narzekać. 
Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, który poinformował, że dopóki nie będzie podziału 
województwa mazowieckiego na dwie strefy ekonomiczne, to ie ma mowy, że będą 
jakiekolwiek nabory, bo większość środków zabiera Warszawa. Głos zabrfała Pani Prezes 
Eltermed Teresa Żak, która stwierdziła, że faktycznie przed podpisaniem umowy tylko raz 
oglądali budynek i nie do końca byli zorientowani w jakim jest on stanie, ale firma 
funkcjonuje, świadczy usługi i nie ma powodu do narzekania, stara się rozwijać i jak może 
najlepiej służyć mieszkańcom. Głos zabrał Pan Przewodniczący Stanisław Potyra, który 
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poinformował, że niestety Pani doktor Monika Mozgawa nie mogla przybyć na sesję, ale 
skierowała list do rady, który odczytał Pan Przewodniczący (w załączeniu). Głos zabrała Pani 
Prezes Eltermed Teresa Żak, która poprosiła o częstsze spotkania, bo jeżeli są problemy, to 
należy rozmawiać, zaproponowała również aby wspólnie usiąść i przeanalizować umowę, tak 
aby nie było insynuacji i niedomówień, bo zarówno budynek w Zajezierzu jak i w 
Sieciechowie to budynki gminne i to radzie powinno zależeć, na jego wyglądzie. Głos zabrał 
Pan Wójt, który poinformował, że w niedługiej przyszłości będzie zapewne do sprzedania 
budynek w Opactwie.  Głos zabrała Pani Prezes, która stwierdziła, że przystosować taki 
budynek pod usługi medyczne będzie bardzo trudne, bo jest to budynek zabytkowy i zna 
przypadki, ze takie budynki są pozostawione i niszczeją. 

Ad. 8 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieciechów 
za I  półrocze 2019 roku 

 

Ad. 8.1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w 
sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku 

 

Notatka: 

Głos zabrała Pani Skarbnik Halina Wrona, która odczytała Uchwałę Regionalnej Izby 
Obrachunkowej nr Ra.280.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Sieciechów Sprawozdaniu za I półrocze 2019 r. Regionalna Izba 
Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie, do której zostało 
dołączone uzasadnienie. 

Ad. 8.2 Dyskusja 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Przewodniczący Stanisław Potyra, który stwierdził, że wykonanie budzetu w 
pierwszym półroczu jest mniejsze niż przewidywano, ponieważ okres inwestycyjny trwa 
najczęściej w drugiej połowie roku, więc wskaźniki wydatków są nieco niższe od 
przewidywanych. Z pewnością w drugiej połowie roku zaplanowane inwestycje zostaną 
zrealizowanie. 
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Ad. 8.3 Przyjęcie sprawozdania 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
Jadwiga Piórkowska ZA 
Justyna Pachnia ZA 
Marek Chołuj ZA 
Mirosław Pułka ZA 
Mirosław Sylwester Szewc ZA 
Monika Agnieszka Krawczyk ZA 
Paweł Witosław ZA 
Piotr Jan Bieniarz ZA 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 
 

Wynik głosowania 

ZA: 15 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
Notatka: 

Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie sprawozdania. Rada jednogłośnie przyjęła 
sprawozdanie 15 głosami za. 

Ad. 9 Podjęcie uchwał 

 

Ad. 9.1 Podjęcie uchwały nr XIII/65/19  w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 
nieruchomości 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
Jadwiga Piórkowska ZA 
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Justyna Pachnia ZA 
Marek Chołuj ZA 
Mirosław Pułka ZA 
Mirosław Sylwester Szewc ZA 
Monika Agnieszka Krawczyk ZA 
Paweł Witosław ZA 
Piotr Jan Bieniarz ZA 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 15 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
Notatka: 

Treść uchwały nr XIII/65/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości odczytała 
Wiceprzewodnicząca Pani Monika Krawczyk. Uwag do uchwały  nie wniesiono, więc Pani 
Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała nr XIII/65/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 9.2 Podjęcie uchwały nr XIII/66/19 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2024 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
Jadwiga Piórkowska ZA 
Justyna Pachnia ZA 
Marek Chołuj ZA 
Mirosław Pułka ZA 
Mirosław Sylwester Szewc ZA 
Monika Agnieszka Krawczyk ZA 
Paweł Witosław ZA 
Piotr Jan Bieniarz ZA 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 15 100% 
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PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

 

Notatka: 

Treść uchwały  nr XIII/66/19 w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2019 – 2024 odczytała Wiceprzewodnicząca Pani Monika Krawczyk. Uwag do uchwały  nie 
wniesiono, więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział 
wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących nie było. Uchwała nr XIII/66/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 9.3 Podjęcie uchwały nr XIII/67/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy 
Sieciechów na 2019 rok 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
Jadwiga Piórkowska ZA 
Justyna Pachnia ZA 
Marek Chołuj ZA 
Mirosław Pułka ZA 
Mirosław Sylwester Szewc ZA 
Monika Agnieszka Krawczyk ZA 
Paweł Witosław ZA 
Piotr Jan Bieniarz ZA 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 15 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały  nr XIII/67/19 w sprawie  zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok 
odczytała Wiceprzewodnicząca Pani Monika Krawczyk. Uwag do uchwały nie wniesiono, 
więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 15 
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radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących nie było. Uchwała nr XIII/67/19 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 10 Sprawy różne 

Notatka: 

W tym punkcie głos zabrali: 1. Pan Przewodniczący Stanisław Potyra, który poinformował 
radę, że wpłynęła informacja z Urzędu Skarbowego na temat prawidłowości złożonych 
oświadczeń majątkowych za 2018 rok. Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych, aby 
zapoznali się z uwagami Urzędu Skarbowego. Następnie poinformował, że wpłynęły trzy 
uchwały Rad Gmin:  Góra Kalwaria,  Wieliszew i Szelków, które dotyczą stanowiska w 
sprawie zmiany ustawy dotyczącej odpadów komunalnych, ponieważ wszystkie gminy 
borykają się z podobnymi problemami wynikającymi z dużych opłat za śmieci.  2. Pani Sołtys 
Małgorzata Wasiłek, która poprosiła o większy przepływ informacji, bo sołtysi nie zostali 
poinformowani o wejściu strefy niebieskiej w związku z ASF, następną sprawą jaką poruszyła 
Pani Sołtys jest prośba o przywrócenie starej trasy przejazdu autobusu szczególnie na kresach 
są osoby starsze, które maja ograniczony dostęp do lekarza, czy do miasta.  3. Pani Sołtys 
Magdalena Grzebalska, która poruszyła problem częstotliwości odczytu liczników za wodę, 
bo okres  odstępu 5 miesięcy jest zbyt długi. Faktury przyszły we wrześniu, a wtedy jest do 
zapłaty podatek, światło, oraz są wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Jej 
zdaniem liczniki powinny być spisywane co 3 miesiące.  4. Pani Sołtys Małgorzata Galarek, 
która zgłosiła problem z zachwaszczonymi polami, gdzie nie ma sposobu aby uzyskać od 
właściciela usuniecie chwastów, poprosiła,a by znaleźć sposób na ten problem, bo coraz 
więcej rolników skarży się, że ich pola są zachwaszczane.  5. Pan Piotr Bieniarz, który 
ponowił prośbę o uporządkowanie terenu przy ulicy Przejazdowej.  6. Pan Mirosław Szewc, 
który poruszył powtarzający się problem z naprawą lamp, ponieważ firma obsługująca gminę 
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, zgłoszone lampy nadal się nie palą. 7. Pan Henryk 
Abramczyk przypomniała o wniosku, który skierował wcześniej, żeby ujednolicić czas 
zapalania lamp ulicznych, bo zbliża się sezon jesienno-zimowy i problem nie został 
rozwiązany. 8. Pan Sołtys Roman Krekora zwrócił się z problemem zarośniętej i zaniedbanej 
działki w Zajezierzu po starej przetwórni, Pan Sołtys wnosi o upomnienie właściciela. 9. Pan 
Marek Chołuj zgłosił problem zastoin wody przed bramą kościelną. 10. Pani Sołtys Wanda 
Miazga poprosiła o przycięcie gałęzi przy drogach na terenie całej gminy. W odpowiedzi na 
postulaty sołtysów  głos zabrał pan wójt: -odnośnie problemu Pani Sołtys Małgorzaty Galarek 
poinformował, że nie ma takiego przepisu, aby zmusić właściciela działki do usunięcia 
chwastów. Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, informując, że rada może uregulować ten 
problem uchwalając regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Głos zabrał pan 
Piotr Bieniarz i zwrócił się z  zapytaniem, czy może pozyskać stare tablice, w odpowiedzi Pan 
Wójt wyraził zgodę na ustawienie tablic na ulicy przejazdowej w Zajezierzu. 
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Ad. 11 Zamknięcie sesji. 

Notatka: 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Stanisław Potyra, zakończył obrady 
XIII sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka 

Przewodniczący Rady Gminy 

           Stanisław Potyra 

 


