
1 
 

Protokół nr XIV/2019 
z przebiegu sesji Rady Gminy Sieciechów 

z dnia 17-10-2019 

Ad. 1 Otwarcie sesji (godzina 12:26) 

Miejsce posiedzenia – Sala konferencyjna. 

Ustawowy skład rady gminy – 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 
zaproszonych dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Sieciechów: Agnieszkę 
Popis, Piotra Grzeszczyka, Sławomira Kowalczyka. 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 

Pan Przewodniczący Stanisław Potyra odczytał porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej nr XIII. 
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 
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5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
6. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych. 
7. Realizacja zadań oświatowych na rok szkolny 2018/19. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie:  
1) O przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

sołectwa Sieciechów. 
2) Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki opłaty. 
3) Zmiany uchwały nr XLVI/226/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 14 września 2018 

r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Sieciechów”. 

4) Określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty. 

5) Zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2024. 
6) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok. 

9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie obrad.   

       Do przedstawionego porządku uwag nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził jego 
przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

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  
 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji nr XIII 

Nazwisko i imię Głosowanie 
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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 XIII. 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 XIII został przyjęty 
jednogłośnie. 

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

Notatka: 

 Głos zabrał Wójt Gminy Sieciechów Pan Arkadiusz Guba, który w punktach przedstawił 
swoje sprawozdanie za okres od 21.09.2019 do 17.10.2019 r: 

1) Podpisanie umowy z firmą na remont łazienki w mieszkaniu socjalnym w Zajezierzu 
ul. Graczaków. 

2) Podpisanie umowy z firmą przewozową na dowóz dziecka niepełnosprawnego do 
SOSW w Opactwie. 

3) Podpisanie z firmą remontową na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola 
Klasztorna. 

4) Podpisanie umowy współpracy na wspólny zakup energii elektrycznej z firmą VOLT 
ENERGY SP ZOO. 

5) Podpisanie umowy z firmą budownictwa drogowego Perfekt Jaworski-Karcz sp jawna 
na przebudowę drogi gminnej Głusiec-Występ etap II. 
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6) Udział w spotkaniach sołeckich na terenie gminy. 
7) Udział w spotkaniu z mieszkańcami Zajezierza w sprawie drogi do cmentarza. 
8) Udział w spotkaniach w szkołach  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych 

Notatka: 

W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw. 

Ad. 6 Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych. 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że debata nad wnioskami do budżetu odbyła się w 
dniu 16 października 2019 r. i radni mają wiedzę które wnioski zostały uwzględnione, 
następnie poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sytuacji finansowej w oświacie. Głos 
zabrała Pani Skarbnik Halina Wrona, która poinformowała, że otrzymała wstępne dane o 
wysokości subwencji oświatowej na rok budżetowy 2020. Według tych danych w przyszłym 
roku budżetowym do szkół trzeba będzie dołożyć około 1 500 000 zł., ponieważ wysokość 
subwencji nie uwzględniła podwyżek nauczycieli, na które trzeba będzie znaleźć środki w 
budżecie gminy. Wysokość subwencji wyniesie 3 098 000 zł., gdzie w roku bieżącym  
subwencja wyniosła 2 970 000 zł. Ponadto spadnie udział gminy w podatku PIT, co prawda 
niewielki, ale jednak zmniejszy to nasze dochody. 

W Ad. 7 Realizacja zadań oświatowych na rok szkolny 2018/19 

Notatka: 

Głos zabrała Dyrektor szkoły w Zajezierzy Pani Agnieszka Popis, która przedłożyła 
sprawozdanie z działalności i osiągnięć szkoły. Przedstawiła wyniki egzaminu kończącego 
szkołę podstawową, które plasują się na średnim poziomie. Na wynik egzaminy końcowego 
mają nie tylko umiejętność przekazywania wiedzy, ale również predyspozycje uczniów, ilość 
uczniów z orzeczeniami, które powodują zaniżenie średniej w klasie. Pani Dyrektor omówiła 
również osiągniecia uczniów w konkursach na różnych szczeblach, poinformowała o 
uzyskaniu zwiększenia subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne w kwocie 75 000 zł. Szkoła również zakwalifikowała do udziału w projekcie 
„Razem odkryjmy świat programowania.  W ramach EFS szkoła otrzymała 3 laptopy oraz 3 
roboty uczące programowania. Przedstawiła również ilość etatów nauczycieli według awansu 
zawodowego, ilość etatów obsługi oraz ilość uczniów w poszczególnych oddziałach łącznie 
150 dzieci. Szkoła prowadziła również zajęcia pozalekcyjne, gdzie m. in. zajęcia na basenie 
były finansowane z GKRPA. (sprawozdanie w załączeniu) 

Głos zabrał Pan Piotr Grzeszczyk pełniący obowiązki dyrektora szkoły w Starych Słowikach, 
który przedstawił sprawozdanie z pracy szkoły za poprzedni rok szkolny. Pan dyrektor 
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przedstawił wyniki egzaminów kończących szkołę podstawową, które plasowały się powyżej 
średniej gminnej i powiatowej. Pan Dyrektor omówił również osiągniecia uczniów w 
konkursach na różnych szczeblach. Przedstawił ilość zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. 
Poinformował także, że dzięki działającemu przy szkole stowarzyszeniu Słowik szkoła 
otrzymała nowy plac zabaw i siłownię fitness w ramach dofinansowania OSA z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Ze środków Rady Rodziców został sfinansowany system monitoringu 
szkoły. Przedstawił również ilość etatów nauczycieli według awansu zawodowego, ilość 
etatów obsługi oraz ilość uczniów w poszczególnych oddziałach łącznie 100 uczniów. 
Najbardziej pożądanym jest w szkole brak Sali gimnastycznej i to główny problem szkoły. 
(sprawozdanie w załączeniu) 

Głos zabrał dyrektor ZPO w Sieciechowie Pan Sławomir Kowalczyk, który poinformował, że 
szkoła w Sieciechowie po reformie oświaty pełni funkcję szkoły podstawowej ośmioklasowej, 
do której w roku ubiegłym uczęszczało 160 uczniów łącznie z przedszkolem i gimnazjum. 
Przedstawił również ilość etatów nauczycieli według awansu zawodowego oraz  ilość etatów 
obsługi. Poinformował, że część nauczycieli dopełnia etaty w pozostałych placówkach w 
Słowikach i Zajezierzu. Pan Sławomir Kowalczyk przestawił wyniki egzaminów końcowych 
w gimnazjum i szkole podstawowej. Omówił osiągnięcia uczniów w konkursach i 
olimpiadach, przedstawił współpracę szkoły z różnymi instytucjami. Szkoła wyposażona jest 
w elektroniczne środki dydaktyczne, ponadto szkoła również zakwalifikowała się do 
konkursu „Razem odkryjmy świat programowania”. Pan dyrektor omówił również zakres 
działania przedszkola, oraz dożywianie dzieci. Pan dyrektor omówił również inicjatywy, jakie 
organizuje i bierze udział szkoła w Sieciechowie. Jeżeli chodzi o przewidywane remonty, to 
Pan dyrektor złożył wniosek o konieczne remonty, który należy jak najszybciej wykonać w 
szkole, ponieważ szkoła raz sala gimnastyczna od wielu lat nie była malowana, także remontu 
wymagają łazienki szkolne.  

Głos zabrała Pan Henryk Abramczyk, który zwrócił się z zapytaniem, jak rozpisywane są 
koszty ze względu na zatrudnienie nauczycieli, ponieważ najwięcej gmina dokłada do szkoły 
w Sieciechowie, a nauczyciele uczą również w pozostałych placówkach oraz ile jest 
wydawanych posiłków w szkole w Słowikach, Sieciechowie i Zajezierzu. Odpowiedzi na 
pytanie udzielił Pan Dyrektor Sławomir Kowalczyk, który poinformował, że dyrektorzy mieli 
przygotować sprawozdanie za ubiegły rok szkolny i nie są w stanie podać danych z roku 
obecnego, natomiast jeżeli chodzi o rozpisanie kosztów, to Pan Dyrektor poinformował, że 
nie żąda zwrotu kosztów nauczycieli, którzy uczą w innych placówkach, a są zatrudnieni w 
szkole w Sieciechowie, natomiast  wysokie koszty są związane z tym, że nauczyciele są 
zatrudnieni w szkole w Sieciechowie a uczą w innych placówkach, oraz wysokie koszty są 
związane z dużą powierzchnią szkoły i przedszkola, oraz odrębnych budynków i kosztów 
związanych z ogrzewaniem Jeżeli chodzi o ilość obiadów to w roku ubiegłym wydano 98 
posiłków dziennie, a w roku obecnym 92, Głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Popis, która 
poinformowała, że w szkole w Zajezierzu w roku poprzednim wydawano dziennie 150. Głos 
zabrał Pan Piotr Grzeszczyk, który poinformował, że w szkole w Słowikach w roku szkolnym 
2018/19 wydano 78 posiłków, natomiast w roku szkolnym 2019/20 to 68 obiadów. Głos 
zabrał Pan Henryk Abramczyk, który poinformował, że jego pytania są związane z tym, iż 
cały czas mówi się że najwięcej dokłada się do szkoły w Sieciechowie, to jest krzywdzące 
stwierdzenie, bo należy tak zrobić kalkulację aby było rozpisane na wszystkie szkoły. Głos 
zabrała Pani Skarbnik, która wyjaśniła, że nie ma możliwości rozpisania kosztów na 
poszczególne placówki, ponieważ tam, gdzie jest podpisana umowa z nauczycielem, tam są 
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koszty. Z zapytaniem zwróciła się Pani sołtys Wanda Miazga, która przytaczając ilość 
nauczycieli i uczniów, spytała, czy liczba pedagogów pozostała taka sama. W nawiązaniu do 
wypowiedzi Pan Henryk Abramczyk poruszył kwestię związaną z ilością etatów obsługi w 
porównaniu z ilością wydawanych posiłków w szkole, bo skoro liczba posiłków w 
porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się tylko o 5, a zmniejszeniu uległa ilość 
etatów obsługi w szkole, to nie jest to prawidłowe i w porządku. Należy wszystkie szkoły 
traktować jednakowo. Głos zabrał Pan Wójt Arkadiusz Guba, który stwierdził, że skoro 
wygasło gimnazjum, to naturalnym biegiem rzeczy jest ,że ilość etatów powinna ulec 
zmniejszeniu. Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, który zapytał, czy w szkole w Słowikach 
są zatrudnione osoby do obsługi na staż? Odpowiedzi udzieliła Pani Dorota Stachurska, która 
poinformowała, że panie na stażu są opłacane przez Biuro Pracy, dalej Pan Abramczyk 
uważa, że błędnie się twierdzi, że w słowikach kucharka ma tylko pół etatu, bo pomagają jej 
dwie Panie z Biura Pracy zatrudnione na cały etat. Głos zabrał Pan Dyrektor Sławomir 
Kowalczyk, wyjaśniając, że w roku ubiegłym było 7,5 etatu pracowników obsługi, w tym 
roku jest 5, więc jakiego środka by nie zastosował, to i tak będzie źle, więc padła decyzja aby 
pozostawić wszystkich, ale zmniejszyć im etaty, bo nie wiadomo jakie rozwiązanie było by 
lepsze. Głos zabrał Pan Kupis, który nie rozumie pytań i stwierdzeń Pana radnego 
Abramczyka, że w szkołach jest nieprawidłowo przedstawiana informacja o kosztach. Pan 
Kupis stwierdził, że doskonale to rozumie i nie widzi w tym problemu i nie widzi zasadności 
wypowiedzi Pana radnego Abramczyka. Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, który 
poinformował, ze Pan dyrektor zmniejszył etaty obsługi w szkole w Sieciechowie, a nie 
zmniejszyła się ilość wydawanych obiadów, oraz metraż do sprzątania. Pan radny nadmienił, 
że w szkole w Sieciechowie pracuje jego zona i jej również zmniejszono etat. Głos zabrała 
Pani Dorota Stachurska, która wyjaśniła, że sytuacja związana z zatrudnieniem nauczycieli w 
szkole w Sieciechowie jet związana z okresem przejściowym po gimnazjum. Natomiast już w 
przyszłym roku powinno się to wyrównać, ponieważ w szkołach siatka godzin jest taka sama, 
więc w przyszłym roku problem z większymi kosztami w Sieciechowie się zakończy. Głos 
zabrał Pan Mirosław Pułka, który uważa, że nie jest problemem, że w jednym roku więcej się 
dokłada do szkoły w Sieciechowie a w poprzednich latach dokładało się do Słowik, 
ważniejszym problemem, że trzeba do szkół dołożyć 1 500 000 zł, a oprócz tego dyrektorzy 
sygnalizują, że potrzebne są remonty, nad tym należy pomyśleć. Głos zabrał Pan Dyrektor 
Kowalczyk, który winą za zaistniałą sytuację obarcza rząd wprowadzający reformy , a nie 
samorząd. Glos zabrał Pan Wójt, który potwierdził stwierdzenie Pana Dyrektora, że 
konsekwencją problemów w oświacie jest likwidacja gimnazjum, gdzie w trzech klasach 
uczyło się po 30 uczniów, teraz natomiast w sześciu klasach uczy się po 10 uczniów. W 
porównaniu z latami ubiegłymi drastycznie spada liczba uczniów i tu jest podstawowy 
problem, bo w poprzednich latach w szkole w Sieciechowie było nawet 400 uczniów, a teraz 
jest zaledwie 100. Głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który zauważył, że szkoły mają trzy 
podstawowe zadania kształcenie, poznanie i wychowanie, gdzie dyrektorzy w wielu 
aspektach przedstawiali swoje sprawozdania. Pan Przewodniczący podziwia pracę i 
zaangażowanie dyrektorów i nauczycieli, którzy cały czas muszą się dokształcać. Ponadto 
oprócz nauki  prowadzą życie kulturalne w poszczególnych miejscowościach, organizując 
różne uroczystości patriotyczne, czy kulturalne, na które niejednokrotnie są zapraszani 
przedstawiciele Urzędu Gminy, czy rady. Głos zabrał Pan Ryszard Kupis, który nawiązując 
do wypowiedzi Pana Przewodniczącego jednak cały czas myśli o kwocie, jaką trzeba dołożyć 
w przyszłym roku do szkół i trzeba o tym dyskutować jak ten problem rozwiązać i skąd 
wygospodarować takie środki. Głos zabrał Pan Wójt, który stwierdził, że drastycznie spada 
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liczba dzieci i będzie spadać dalej, bo zna liczbę urodzin dzieci w ostatnich latach, więc będą 
szkoły, będą nauczyciele, ale nie będzie dzieci. W roku 2018 do szkół dołożono 476 000 zł, w 
roku bieżącym  jeszcze nie wiadomo, ale prognoza na rok 2020 jest zatrważająca, bo za kwotę 
1 500 000 zł, to można wykonać wiele inwestycji. Pan Wójt w swej wypowiedzi zapewnił, że 
nikt nie chce żadnej szkoły likwidować, ale jak ten problem rozwiązać, może przekształcić w 
szkoły stowarzyszeniowe, bo nie wyobraża sobie jak będą funkcjonować miejscowości bez 
szkoły. Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, który zapytał, czy jeżeli dzieci jest mniej, to czy 
nauczycieli nie może być mniej? Głos zabrał Pan Sławomir Kowalczyk, który poinformował, 
że aby zmniejszyła się liczba nauczycieli, to musi się zmienić liczba oddziałów w szkołach. 
Zakończono dyskusję w tym temacie i Pan Przewodniczący podziękował Dyrektorom za 
przybycie , następnie zarządził przerwę w obradach. 

Po przerwie obrady wznowiono. 

Ad. 8 Podjęcie uchwał 

 

Ad. 8.1 Uchwała nr XIV/ 68/19 w sprawie przystąpienia  do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa 
Sieciechów 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk WSTRZYMUJE SIĘ 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
Jadwiga Piórkowska ZA 
Justyna Pachnia WSTRZYMUJE SIĘ 
Marek Chołuj ZA 
Mirosław Pułka WSTRZYMUJE SIĘ 
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: 12 80.0% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 3 20.0% 
BRAK GŁOSU: 0  
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Notatka: 

Treść uchwały nr XIV/ 68/19 w sprawie przystąpienia  do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sieciechów odczytała Pani 
Wiceprzewodnicząca Monika Krawczyk Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, który 
poinformował, że ważnym zdaniem w uzasadnieniu uchwały jest zapis, że zweryfikowanie 
zebranych obiektów zabytkowych, ponieważ w roku 2012 roku osoba (konserwator 
zabytków), która wpisywała ilość zabytków, bo za jeden obiekt miał płacone 35 zł. i to należy 
zmienić. Głos zabrał Pan Piotr Bieniarz, który nie jest przeciwko uchwale, ale według niego 
zmienić działki na  budowlane, nie będzie proste. Nawiązując do wypowiedzi Pan Henryk 
Abramczyk poinformował, że wniosek złożył wraz z Panem radnym Pawłem Witosławem i 
Panią Sołtys Beatą Gugała, który jest poparty liczbą 181 podpisów mieszkańców 
Sieciechowa. Taka sytuacja blokuje rozwój Sieciechowa. Pan Piotr Bieniarz zapytał o koszy, 
w odpowiedzi Pan Henryk Abramczyk poinformował, że w 2012 roku została podjęta 
uchwała i koszty wyniosły 96 000 zł., ale nie wiadomo , czy w tym są koszty rejestru 
zabytków, które wyniosły około 10 000 zł.  Głos zabrał Pan Marek Chołuj, który zapytał, czy 
w budżecie mamy takie środki? Głos zabrał Pan Piotr Bieniarz, który ponownie stwierdził, że 
jest za rozwojem gminy, ale nie wiemy jaki będzie koszt, a to jest najważniejsze. Pan Henryk 
Abramczyk stwierdził, że jest zdumiony lekceważeniem ludzi, którzy poparli ten wniosek. 
Obecnie nie wiadomo jaka to będzie kwota. Jeżeli rada chce uchwałę zablokować, to proszę 
bardzo ludzie będą widzieć jak rada głosowała. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który 
stwierdził, że rada jest dla ludzi i słucha ludzi, wiec skoro tyle osób popiera taki wniosek, to 
należało ją wprowadzić pod obrady. Głos zabrała Pani Skarbnik, która również nie wie jaką 
kwotę ma wprowadzić do  budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Głos zabrał Pan 
Wójt, który przedstawił procedurę zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie 
najpierw jest uchwała, za rozpoczęciem procedury, następnie Wójt musi zrobić rozeznanie na 
rynku, za ile można ten plan zmienić, następnie wprowadzić przybliżone środki do budżetu i 
następnie ogłosić przetarg na realizację zmiany. Głos zabrała Pani Agnieszka Kuś, która 
zapytała, jakie mamy szanse , że zadanie będzie zrealizowane tak jak tego oczekujemy, bo 
żeby się nie okazało, że wydamy środki i nic nie będziemy mogli zmienić, a pieniądze pójdą 
na marne. W odpowiedzi Pan Abramczyk poinformował, że Pan Wójt już dokładnie wyjaśnił 
procedurę i nie ma w tej chwili mowy o kosztach. Głos zabrała Pani Justyna Pachnia, która 
stwierdziła, że nam nie chodzi o koszty, ale o to czy założenia zostaną osiągnięte. Następnie 
Głos zabrał Pan Piotr Bieniarz, który w obecnej chwili, po wyjaśnieniach Pana Wójta nie ma 
już wątpliwości i popiera uchwałę. Więcej  wag do uchwały nie zgłoszono, więc Pani 
Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta. 

Ad. 8.2. Uchwała nr XIV/69/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
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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 XIV/69/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
odczytała Pani Wiceprzewodnicząca Monika Krawczyk, uwag do uchwały nie zgłoszono, 
więc P:ani Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 15 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących  nie było, uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 8.3 Uchwała nr XIV/70/19 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/226/18 
Rady Gminy Sieciechów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Sieciechów” 

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: 

Treść uchwały nr XIV/70/19 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/226/18 Rady Gminy 
Sieciechów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów” odczytała Pani Wiceprzewodnicząca 
Monika Krawczyk. Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, który zwrócił uwagę, że nie ma 
zapisu w uchwala odnośnie odpadów niebezpiecznych, że podmiot, który chce składować na 
terenie gminy odpady niebezpieczne musi od wójta uzyskać pozwolenie, pracownik gminy 
Pani Halina  Wrona wyjaśniła, że to wynika z ustawy.  Pan Henryk Abramczyk zna przypadki 
wwożenia na teren gminy odpadów niebezpiecznych, firma znika, a gmina ma problem, bo jej 
obowiązkiem jest utylizacja takich odpadów. Taki zapis powinien się znaleźć, aby uchronić 
gminę przed kosztami utylizacji. Więcej uwag do uchwały nie zgłoszono, 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 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 8.4. Uchwała nr XIV/71/19 w sprawie określenia metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty 

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

Wynik głosowania 

ZA: 13 86.67% 
PRZECIW: 1 6.67% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 1 6.67% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały nr XIV/71/19 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty odczytała Pani 
Wiceprzewodnicząca Monika Krawczyk.  Głos zabrała Pani Skarbnik Halina Wrona, która 
chciała zwrócić uwagę, że stawka 13 zł od osoby nie pokryje kosztów związanych z 
wywozem odpadów komunalnych, gdzie miesięcznie będziemy dokładać do wywozu 
odpadów 7 211 zł. co w skali roku daje 86 543 zł., jednocześnie firma nie wyklucza, że na 
początku roku nie powróci do negocjacji ceny, bo firmy mają problem z odbiorem odpadów 
przez RIPOK-i, problemem są również odpady biodegradowalne, gdzie najbliższy punkt 
odbioru znajduje się w Warszawie, ponadto do odwołania nie będą przyjmowane odpady 
budowlane, oraz biodegradowalnych w ogóle nie można przyjmować na PSZOK, za co grożą 
ogromne kary finansowe. Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, który jest oburzony zaistniałą 
sytuacją, bo stawka za śmieci znacznie wzrosła, a firma nie będzie odbierać wszystkich 
odpadów. Z zapytaniem zwróciła się Pani Sołtys Magdalena Grzebalska, w jaki sposób gmina 
będzie weryfikować, który dom wystawia śmieci jako letniskowy, a który nie. Odpowiedzi 
udzieliła pracownik urzędu gminy Pani Katarzyna Rafa, która poinformowała, że kierowcy 
zbierający odpady komunalne otrzymają wykaz domków letniskowych , płacących ryczałt i 
będą to weryfikować. Następnie z zapytaniem zwróciła się Pani Sołtys Małgorzata Galarek, 
która zapytała o stawki za śmieci, bo cały czas jest mowa, że wszyscy muszą segregować, a w 
uchwale podejmuje się stawkę za odpady niesegregowane. Odpowiedzi udzieliła Pani 
Katarzyna Rafa, która poinformowała, że firma odbierająca odpady ma teraz obowiązek 
kontrolowania właściwej segregacji i w przypadku stwierdzenia, że śmieci nie są 
segregowane, robi zdjęcia, spisuje protokół i przedstawia do Urzędu Gminy, następnie Wójt 
w formie decyzji nakłada na daną rodzinę stawkę opłaty jak za niesegregowane. Jest to tak 
jakby rodzaj jednomiesięcznej kary, bo w przypadku, gdy w następnym miesiącu śmieci są 
posegregowane będzie naliczana opłata za odpady segregowane. Głos zabrał Pan Ryszard 
Kupis, który jest również bulwersowany zaistniałą sytuacją, ale jakie mamy wyjście, nie 
podpisując umowy śmieci pozostaną w gminie i zostaniemy zasypani odpadami. Głos zabrał 
Pan Henryk Abramczyk, który uważa, że należy pomyśleć w jakiej formie gmina może 
wyrazić swój protest przeciwko zaistniałej sytuacji. Głos zabrał Pan Wójt, który  stwierdził, 
że jeżeli firma nie będzie odbierała odpadów, to trzeba będzie wystosować pismo o 
zmniejszeniu stawki opłaty miesięcznej za wywóz w związku z niewywiązywaniem się z 
umowy. Głos zabrała Pani Justyna Pachnia, która  zapytała, czy w przypadku braku odbioru 
odpadów budowlanych gmina nie powinna podpisać umowy z inną firmą. W odpowiedzi Pan 
Wójt poinformował, że odpady budowlane nie są przerabiane i wysypisko śmieci ma z tym 
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problem, bo jest przepełnione, więc nie odbiera tego rodzaju odpadów, największy problem 
sprawiają umywalki i sedesy. Pan Wójt zapewnił, że gruz gmina będzie odbierać i 
zagospodaruje we własnym zakresie krusząc i wywożąc na drogi. Głos zabrała Pani 
Małgorzata Wrona, która poinformowała, że do przetargu od wielu lat zgłasza się tylko firma 
MaGa, inne firmy nie są zainteresowane obsługą naszej gminy. Więcej uwag do uchwały nie 
zgłoszono, 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 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 8.5 Uchwała nr XIV/72/19 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% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały nr XIV/72/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2019-2024 odczytała Pani Wiceprzewodnicząca Monika Krawczyk. Uwag do uchwały nie 
zgłoszono, 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 została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad. 8.6. Uchwała nr XIV/73/19 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 XIV/73/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok 
odczytała Pani Wiceprzewodnicząca Monika Krawczyk. Uwag do uchwały nie zgłoszono, 
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 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 9 Sprawy różne 

Notatka: 

Głos zabrała Pani Sekretarz Teresa Sujkowska, która poinformowała, że Koło Gospodyń 
Wiejskich w Sieciechowie, oraz Stowarzyszenie Słowik brały udział w organizacji I Festynu 
Hospicyjnego w dniu 2 września 2019 r w Kozienicach.  Pan Wójt wręczył  
przedstawicielkom   podziękowania za pomoc i czynny udział w tak szlachetnym 
przedsięwzięciu. 

Głos zabrał Pan Przewodniczący, który poinformował, że sołtysi otrzymali informację o 
możliwości składania oświadczeń o ilości folii w gospodarstwach rolnych, ponieważ gmina 



14 
 

będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie kosztów utylizacji, następnie poinformował o 
wyłącznym odbieraniu faktur na przelew, ponieważ faktury gotówkowe stwarzają problemy 
w rozliczaniu się i RIO kwestionuje taki sposób rozliczania.  

Przedstawiciele gminy brali udział w starostwie w spotkaniu z przedstawicielami Wód 
Polskich aby wystosować pismo, w którym należy podać miejsca zagrożone, Pan 
Przewodniczący uważa, że wał wiślany jest zagrożony. Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, 
który uważa, że należy również zgłosić Jezioro Czaple, bo jest bardzo zamulone, wypowiedź 
Pana Abramczyka poparł Pan Mirosław Szewc, który stwierdził, że w takiej samej sytuacji 
jest jezioro w Mozolicach.  

Pan Przewodniczący poinformował również, że otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego pismo 
w sprawie zebrania w sprawie zgłoszenia przedstawicieli do  Rady Organizacji 
Pozarządowych, które odbędzie się dnia 23 października 2019 r o godz. 13.00 do 15.00. Głos 
zabrała Pani Sołtys Magdalena Grzebalska, gdzie w sołectwie jest problem z zaorywanymi 
drogami, Pani sołtys prosi o interwencję w tej sprawie. Pan Wójt zobowiązał się do 
wystosowania pisma upominającego danego rolnika o zaniechanie zaorywania drogi. Głos 
zabrał Pan Piotr Bieniarz, który zwrócił uwagę na słabą jakość Internetu, aby zwrócić się do 
firmy Orange czy istnieje możliwość instalacji szybkiego Internetu światłowodowego. 

Ad. 10 Zamknięcie sesji 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Pan Przewodniczący zarządził zamknięcie obrad. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka 

Przewodniczący Rady Gminy 

           Stanisław Potyra 

 


