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Protokół nr X/2019 
z przebiegu sesji Rady Gminy Sieciechów 

z dnia 20-05-2019 

Ad. 1 Otwarcie sesji (godzina 13:05) 

Miejsce posiedzenia – Sala konferencyjna. 

Ustawowy skład rady gminy – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło – 13 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.  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 NIE 
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 NIE 
Stanisław Potyra TAK 

Ad. 2 Przyjęcie wniosku Wójta Gminy Sieciechów o wprowadzenie do 
porządku obrad w podpunkcie 8 Projektu uchwały nr X/54/19  w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Powiatu Kozienickiego 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk 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 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

Za: 13 100% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0  
 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy Sieciechów o wprowadzenie do porządku obrad w 

podpunkcie 8 Projektu uchwały nr X/54/19  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w 2019 roku dla Powiatu Kozienickiego 

3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji nr IX. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych z prac Komisji. 
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
8. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych. 
9. Przedstawienie „Raportu o stanie gminy za 2018 rok”. 
10. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
11. Funkcjonowanie stacji poboru wody użytkowej oraz stacji ścieków komunalnych. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczeń w 
godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów. 

2) Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Sieciechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

3) Określenia zasad obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych  
prowadzonych przez Gminę Sieciechów. 
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4) Określenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla nauczycieli  szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – 
Karta Nauczyciela prowadzonych przez Gminę Sieciechów. 

5) Wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków 
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, 
funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w 
jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów. 

6) Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości. 

7) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2019. 
8) Udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Powiatu Kozienickiego. 

13. Sprawy różne. 
14. Zamknięcie obrad. 

 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk 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 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie porządku obrad po zmianach. W głosowaniu udział 
wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 4 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji nr IX. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk 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 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem z ostatniej sesji. Uwag do protokołu nie 
zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził jego przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 
13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących nie było. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych z prac Komisji. 

Notatka: 

W tym punkcie głos zabrali:  

-Pan Henryk Abramczyk Przewodniczący komisji Ogólnospołecznej, który poinformował, że 
Komisja obradowała dnia 15 maja 2019 r. o godz. 12.00 w pełnym składzie. Tematem obrad 
komisji było omówienie sprawozdania z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Sieciechów. Po wysłuchaniu wyjaśnień przez Panią Katarzynę Rafę, komisja nie miała 
uwag, ponieważ sytuacja w gospodarce śmieciowej znacznie się poprawiła. Podobnie jeżeli 
chodzi o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Iwony Zapory komisja nie wniosła żadnych 
zastrzeżeń. Sytuacja odnośnie śmieci i egzekwowania należności za wodę ścieki i śmieci 
uległa znacznej poprawie. Komisja omówiła również projekty uchwał na sesję, do których nie 
wniosła żadnych uwag z wyjątkiem uchwały nr X/51/19 w sprawie wprowadzenia zmian do 
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Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach 
oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów. Pan Przewodniczący jest przeciwny 
jednakowemu traktowaniu wszystkich dyrektorów, ponieważ ich praca różni się. Przykładem 
jest ostatnio złożony wniosek o przebudowę i doposażenie kuchni. W Słowikach i Zajezierzu 
Panie dyrektorki zadały sobie trud i przygotowały wnioski, natomiast Pan dyrektor z 
Sieciechowa niestety nie, więc za nic nie robienie nie powinno się przyznawać dodatku 
motywacyjnego. Podczas procedowania uchwały czterech członków wstrzymał się od głosu, 
natomiast Pan Abramczyk jest przeciwny.       

 -Piotr Bieniarz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który poinformował, że posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia17 maja 2019 roku o godz. 8.00 w pełnym składzie. 
Komisja zapoznała się z projektami uchwał od nr X/ 48/19 do X/51/19  dotyczące spraw 
oświatowych. W spotkaniu brała udział Pani Inspektor Dorota Stachurska, która przybliżyła 
komisji poruszane w uchwałach sprawy oświatowe, oraz udzielała odpowiedzi na pytania 
komisji. Do powyższych projektów uchwal komisja nie wniosła żadnych uwag i pozytywnie 
zaopiniowała ich treść, następnie komisja omawiała projekt uchwały zmian w Budżecie 
Gminy Sieciechów na 2019 rok, które wyjaśniła Pani skarbnik Halina Wrona. Do projektu 
zmian w budżecie komisja nie wniosła żadnych uwag. Komisja zapoznała się również z 
projektami uchwał nr X/47/19 i X/53/19 do których również nie wniosła żadnych uwag. 
Ponadto tematem Komisji było omówienie sprawozdania Wójta Gminy Sieciechów za 2018 
r., gdzie Komisja zapoznała się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu   i 
podjęła uchwałę nr 1/2019 o udzieleniu absolutorium Wójtowi gminy Sieciechów, która 
zostanie przesłana do zaopiniowania przez RIO. W sprawach różnych Komisja omawiała 
sprawozdanie z zakresu gospodarki ściekowej, które szczegółowo przedstawiła Pani Iwona 
Zapora. Kolejnym tematem obrad komisji był problem segregacji odpadów komunalnych, 
który przedstawiła Pani Katarzyna Rafa.         

-Pan Marek Chołuj Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy, który 
poinformował, że komisja odbyła swoje posiedzenia dnia  17 maja o godz. 13.00 w pełnym 
składzie. Pierwszym punktem obrad komisji było omówienie zaopatrzenia mieszkańców w 
wodę i ścieki  oraz realizacja wpływów za wodę, ścieki i śmieci za 2018 r. Jeżeli chodzi o 
wpływy za śmieci to sytuacja znacznie się poprawiła i suma kosztów i wpłat się zbilansowała. 
Natomiast  już w roku 2019 różnica pomiędzy wpływami a przewidywanymi kosztami może 
wynieść około 90 000 zł. Co prawda rada niedawno podniosła opłaty za odpady komunalne, 
ale niestety w związku z tym, że gmina będzie musiała dopłacić około 90 000 zł, to czeka 
Radę Gminy następna decyzja o podwyżce, tak aby zbilansować te różnicę. Jeżeli chodzi o 
gospodarkę wodno-ściekową, to sytuacja znacznie się poprawiła, co prawda gmina jak 
większość gmin dokłada do ścieków, co jest związane z małą ilością odbiorców podpiętych 
do oczyszczalni, ponadto koszty te związane są z dalszą budową kanalizacji. Komisja 
poruszała również problem prawidłowej segregacji odpadów, ponieważ mieszkańcy 
nieprawidłowo segregują odpady, co wiąże się ze wzrostem kosztów wywozu. Edukacja 
mieszkańców i cykliczne kontrole mogą się przyczynić do zmniejszenia kosztów wywozu. 
<Komisja omawiała również projekty uchwał na sesję, do których komisja nie wniosła uwag. 
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Ad. 6 Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Wójt Arkadiusz Guba, który w punktach przedstawił swoje sprawozdanie za 
okres miedzy sesjami tj. od 26.04.2019 r. do 20.05.2019 r. 1.Złożenie wniosku do Kuratorium 
Oświaty w Warszawie  na dofinansowanie wyposażenia kuchni i stołówek w szkole Słowiki 
oraz Zajezierze z programu „Posiłek w domu i szkole” na kwotę 200 000,00 zł; 2.Podpisanie 
umowy z firmą PERFEKT w Radomiu na wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w m. 
Kępice-Witle; 3.Podpisanie umowy na przebudowę parkingu przy budynku Urzędu Gminy; 
4.Podpisanie umowy na utylizację azbestu z firmą HUBER Hubert Wieczorek; 5.Otrzymanie 
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przebudowę 
drogi gminnej w m. Mozolice Małe Etap II na kwotę 45 000,00 zł; 6.Spotkanie w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Dróg Krajowych w Zwoleniu z Panią kierownik 
Teresą Materek w sprawie kanalizacji; 7.Udział w uroczystościach „Dniach Strażaka”; 
8.Udział w zakończeniu Gimnazjum oraz VIII klasy w Zespole Placówek Oświatowych w 
Sieciechowie. 

Ad. 7 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych 

Notatka: 

W tym punkcie głos zabrali: 

 1)Pan Piotr Bieniarz, który zgłosił niosek o wykreślenie z porządku obrad sesji punktu 
dotyczącego sprawozdań przewodniczących komisji stałych z prac komisji, uzasadniając swój 
wniosek tym, iż statut gminy nie zakłada każdorazowo przedstawiania sprawozdania z prac 
komisji, a jedynie w przypadkach uzasadnionych związanych z wykryciem nieprawidłowości 
lub nadużyć. Ponadto każdorazowo po posiedzeniu komisji jest sporządzany protokół z prac 
komisji, do którego każdy ma prawo wglądu. Oprócz tego przewodniczący komisji stałych 
mają obowiązek przedstawić na sesji roczne sprawozdanie z prac komisji. Do wypowiedzi 
Pana radnego odniósł się Pan Przewodniczący, który poparł jego wniosek, informując 
jednocześnie, że we wcześniejszych latach nie było tego punktu w porządku obrad sesji, 
dopiero w połowie poprzedniej kadencji został on wprowadzony na wniosek ówczesnego 
przewodniczącego rady. Następnie zarządził przyjęcie wniosku.   

2) Pan Przewodniczący  Stanisław Potyra, który zgłosił wniosek o umieszczenie w porządku 
obrad na kolejnej sesji Rady Gminy uchwały o udzieleniu dotacji dla policji w Gniewoszowie 
na dofinansowanie zakupu samochodu. Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, który 
poinformował, że należy w uchwale umieścić zapis, że samochód będzie wyłącznie w 
użytkowaniu Komisariatu policji w Gniewoszowie. Następnie zarządził przyjęcie wniosku.  

3) Pan Marek Chołuj, który zapytał o inwestycje budowy drogi w Zajezierzu. W odpowiedzi 
pan Wójt poinformował, ze wykonawca ma wejść na budowę w ciągu tygodnia.  

4) Pan Piotr Bieniarz, który zgłosił wniosek o umieszczenie w bieżącym budżecie środków na 
szkolenie dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej i Skarg 
Wniosków i Petycji.  
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5)Pan Marek Chołuj zapytał o przejście dla pieszych przez tory w miejscowości Zajezierze, 
bo jak widomo trwa modernizacja traktu kolejowego i nie wiadomo, czy uwzględniono tam 
przejście dla pieszych. W odpowiedzi pan Wójt stwierdził, ze inwestycja jest w toku i nie 
wiadomo, czy to przejście jest uwzględnione w projekcie przebudowy torów. Natomiast na 
tym etapie ciężko będzie uzyskać zgodę na przejście, które  nie zostało wcześniej 
zaplanowane. 6)Pani Monika Krawczyk złożyła niosek do Wójta o umieszczenie tablicy 
informacyjnej przy skręcie w kierunku boiska sportowego w Zajezierzu, ponieważ bardzo 
często przyjeżdżający goście na mecz błądzą po miejscowości 

Ad. 7.1  Przyjęcie wniosku Pana Piotra Bieniarza,  o wykreślenie z 
porządku obrad punktu: Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych 
z prac komisji 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk 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 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie wniosku Pana Piotra Bieniarza.  W głosowaniu 
udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów  
przeciwnych i wstrzymujących nie było. Wniosek Pana Piotra Bieniarza został przyjęty 
jednogłośnie. 
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Ad. 7.2 Przyjęcie wniosku Pana Stanisława Poytry  o wyrażenie zgody na 
wprowadzenie do porządku obrad kolejnej sesji dotacji na zakup 
samochodu dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk 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 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie wniosku. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za 
przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów  przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Wniosek Pana Stanisława Potyry został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 8 Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Wójt Arkadiusz Guba, który udzielił odpowiedzi na wnioski złożone podczas 
poprzedniej sesji.  
1)W odpowiedzi na wniosek złożony przez Pana Ryszarda Kupisa o udrożnienie kanałów 
melioracyjnych w miejscowości Słowiki Stare Pan Wójt poinformował, że zostało w tej 
sprawie wystosowane pismo do Wód Polskich, Nadzoru Wodnego w Kozienicach.  
2)W odpowiedzi na drugi wniosek złożony również przez Ryszarda Kupisa o umożliwienie 
przejazdu przez drogę w Słowikach Starych. W dniu dzisiejszym jesteśmy umówieni z 
leśniczym, który da pozwolenie na wycinkę i pracownicy gminy będą wycinać drzewa 
rosnące w  drodze.  
3) W  odpowiedzi na wniosek jaki złożył na jednej z poprzednich sesji Pan Henryk 
Abramczyk odnośnie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości 
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Sieciechów Pan Wójt zaprosił przedstawicieli firmy SUNBAR, których poprosił o 
wyjaśnienie procedury planu zagospodarowania przestrzennego.  Głos zabrała Pani Inga 
Hutkowska, która podziękowała za zaproszenie kolejno omówiła procedury związane z 
opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Sieciechów. 
Procedura została rozpoczęta w 2006 roku. Na ogłoszenie w prasie instytucje mogły składać 
wnioski o określonej procedury. W odpowiedzi na zawiadomienia uzyskano odpowiedzi od 
konkretnych instytucji, miedzy innymi był to konserwator zabytków, bez którego opinii nie 
można by było dalej procedować planu. Opracowując plan nie można było wykraczać poza to 
co było w studium co prawda dokonano zmian na wprowadzenie terenów mieszkaniowych, 
jednorodzinnych, usług oraz zabudowy zagrodowej. Ze względu na wysoką klasę bonitacji 
gruntów wystąpiono o zmianę przeznaczenia gruntów. Z wnioskiem o zmianę o wyrażenie 
pozytywnej oceny wystąpiono do marszałka na zmianę przeznaczenia gruntów na około 16 
ha. Niestety opinia o zmianę przeznaczenia była negatywna, w której nie zgodził się na 
zmianę przeznaczenia tak dużej powierzchni gruntów. W miejscach gdzie była IV klasa 
bonitacji została dokonania zmiana, natomiast pozostałe tereny nie zostały zmienione. Głos 
zabrał Pan Henryk Abramczyk, który stwierdził, że obecnie obowiązująca uchwała nie daje 
możliwości zabudowy jednorodzinnej i jednocześnie blokuje możliwości rozwoju dla 
miejscowości Sieciechów. Zaapelował aby dokonać zmiany, tak aby mogli się budować 
mieszkańcy nie będący rolnikami. Głos zabrał pan Stanisław Potyra, który poprosił o poradę, 
co Rada Gminy może zrobić, aby można było wybrnąć z zaistniałej sytuacji. Głos zabrała 
Pani Inga Hutkowska, która poinformowała, że robiąc plan firma nie jest w stanie wszystko 
naprawić. Wszystko zależy przede wszystkim od konserwatora zabytków i od marszałka. 
Dobrze byłoby wiedzieć jaki jest obecnie stan map zasadniczych, czy wiadomo jakie są 
podziały. Firma bazuje na danych i uzgodnieniach i nie może ich samowolnie zmieniać. 
Wojewoda Mazowiecki jest za tym, aby nie dzielić gruntów, jednak ustawa dopuszcza 
zmiany i należy próbować, być może uda się zmienić ich przeznaczenie. Należy zastanowić 
jakich terenów ma dotyczyć zmiana planów. Jeżeli chodzi o zmianę to jest zadanie starostwa, 
w którego gestii jest aktualizacja ewidencji. Następnie kolejnym krokiem jest podjęcie 
uchwały rady i następnie wystąpić do ministra o zgodę na zmianę przeznaczenia. W 
przypadku odmowy pozostaje jedynie droga sądowa, ale to nie przesądza sprawy, bo wyroki 
sądu są różne w zależności od rodzaju sprawy. Być może należy wydzielić mniejszy obszar i 
etapowo wnioskować o zmianę przeznaczenia. Pan Wójt zapytał ile może kosztować zmiana 
planu, Pani Inga nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie.  Głos zabrała Pani Justyna Pachnia, 
stwierdziła, czy nie lepiej byłoby aby każdy indywidualnie wystąpił z wnioskiem o zmianę 
przeznaczenia. Pan Przewodniczący podziękował Pani Indze za przybycie zarządził 
zakończenie dyskusji w tym temacie. Następnie zarządził przerwę w obradach. Po przerwie 
obrady wznowiono. 

Ad. 9 Przedstawienie „Raportu o stanie gminy za 2018 rok" 

Notatka: 

Głos zabrał pan Wójt Arkadiusz Guba, który omówił Raport o stanie Gminy za 2018 rok: 
1)Charakterystyka Gminy. 

2)Informacje finansowe. 
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3)Informacja o stanie mienia komunalnego. 

4)Informacja o realizacji polityk, programów i strategii.   

5)Realizacja uchwał Rady Gminy.  

6)Współpraca  Gminy Sieciechów z Lokalną Grupą Działania „Puszcza Kozienicka”  

7)Oświata i edukacja  

8) Kultura.  

9)  Sport i rekreacja.  

10) Agroturystyka. 

 Pan Wójt zaprosił radnych i sołtysów do zajrzenia na stronę internetową Urzędu Gminy 
Sieciechów, aby szczegółowo zapoznać się  raportem. 

Ad. 10 Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy 

Notatka: 

Głos zabrał pan Stanisław Potyra, który stwierdził, że gospodarka odpadami jest bardzo 
kłopotliwa dla gminy. Ustalona stawka opłaty za śmieci segregowane jest niewystarczająca i 
być może w najbliższym czasie będzie trzeba stanąć przed decyzją o podwyżce śmieci. Pan 
Przewodniczący poinformował, że aby zmniejszyć koszty wywozu należy dążyć do  
prawidłowej segregacji śmieci, która pomoże w jakimś stopniu zniwelować koszty wywozu. 
Pracownicy gminy przeprowadzali kontrole, czy mieszkańcy prawidłowo segregują śmieci. 
Głos zabrał pan Wójt, który poinformował, że gmina nie może dokładać do śmieci, więc na 
pewno czeka nas podwyżka. Głos zabrała pani Agnieszka Kuś, która stwierdziła, ze 
przyczyną złej segregacji  jest niewiedza. Ludzie nie wiedzą jak prawidłowo segregować 
odpady. Należy więc wystąpić do firmy z wnioskiem o bardziej szczegółowe rozpisanie 
sposobu segregacji. Głos zabrał pan Piotr Bieniarz, który poinformował, ze na stronie gminy 
jest informacja jak prawidłowo segregować śmieci. Głos zabrała ponownie Pani Agnieszka 
Kuś, która wyjaśniła, że opublikowana broszura nie precyzuje dokładnie co wrzucać do 
poszczególnych worków, na przykład blistry po lekach. Pan Piotr Bieniarz stwierdził, że 
bardzo dobrze że są kontrole, bo faktycznie mieszkańcy nie segregują prawidłowo.  Z 
zapytaniem do Pana Wójta zwrócił się Pan Henryk Abramczyk, który zapytał, czy w 
kolejnym roku również będzie obowiązywać rejonizacja, czyli śmieci z naszego 
województwa mogą być odbierane przez firmy z naszego terenu. W  odpowiedzi Pan Wójt  
stwierdził, że pytanie nie powinno być kierowane do niego lecz do władz w województwie. 
Pan Przewodniczący zakończył dyskusje w tym temacie. 

Ad. 11 Funkcjonowanie stacji poboru wody użytkowej oraz stacji ścieków 
komunalnych 

Notatka: 
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Pan Przewodniczący poinformował, że temat wody i ścieków był poruszany na komisjach, 
radni otrzymali szczegółowe sprawozdanie za 2018 rok i wiadomo, że w tej dziedzinie nie jest 
źle. Głos zabrał Pan Piotr Bieniarz, który stwierdził że rada jest zadowolona ze znacznego 
wzrostu ściągalności należności za wodę i ścieki, nieprawdopodobne jest to, iż są jeszcze w 
gminie takie osoby, które nie wiedziały, że za wodę i ścieki trzeba płacić. 

Ad. 12.1 Podjęcie uchwały nr X/47/19 w sprawie  ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach 
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk 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 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Głos zabrała Pani Wiceprzewodnicząca Monika Krawczyk, która  wyjaśniła, że wszystkie 
uchwały były omawiane na poszczególnych komisjach, wiec przystąpiła kolejno do 
odczytania ich treści. Odczytała  treść uchwały nr X/47/19 i zarządziła jej przyjęcie. W 
głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr X/47/19 została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad. 12.2 Podjęcie uchwały nr X/48/19 w sprawie  ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 
września 2019 roku. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk 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 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały odczytała Pani Monika Krawczyk. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pani 
Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała nr X/48/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 12.3 Podjęcie uchwały nr X/49/19 w sprawie określenia zasad obniżenia 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych  prowadzonych przez 
Gminę Sieciechów 

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

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały odczytała Pani Monika Krawczyk. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pani 
Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała nr X/49/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 12.4 Podjęcie uchwały nr X/50/19 w prawie określenia zasad obniżenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli  szkół i 
przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela 
prowadzonych przez Gminę Sieciechów 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk 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 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
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BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały odczytała Pani Monika Krawczyk. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pani 
Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała nr X/50/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 12.5 Podjęcie uchwały nr X/51/19 w sprawie wprowadzenia zmian do 
Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz 
szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz 
wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach 
oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów 

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

Wynik głosowania 

ZA: 11 84.62% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 2 15.38% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały odczytała Pani Monika Krawczyk.  Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, który 
zapytał, czy automatycznie wejdą te dodatki dla dyrektorów. Głos zabrał  Pan Wójt, który 
poinformował, że podwyższenie pensum dyrektora jest po to, aby podnieść rangę dyrektora, 
bo w chwili obecnej dyrektor zarabia tyle, co nauczyciel dyplomowany. Pan Henryk 
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Abramczyk po raz kolejny zwrócił uwagę, że praca dyrektorów w poszczególnych 
placówkach jest rożna, bo Panie dyrektorki ze Słowik i Zajezierza starają się i piszą wnioski o 
dofinansowanie remontu, natomiast Pan Dyrektor z Sieciechowa nie, jego pytanie miało na 
celu to, czy wójt będzie dawał dodatki jednakowo, czy w zależności od wykonywanej pracy. 
Więcej uwag nie zgłoszono, więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. W 
glosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów 
przeciwnych nie było 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała nr X/51/19 została 
przyjęta. 

Ad. 12.6 Podjecie uchwały  nr X/52/19 w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 
nieruchomości 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
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 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały odczytała Pani Monika Krawczyk. O wyjaśnienie uchwały Pan Piotr Bieniarz 
poprosił Pana Wójta, ponieważ nie wszyscy wiedzą o co tak naprawdę chodzi w tej uchwale. 
Głos zabrał  Wójt Arkadiusz Guba, który poinformował, że uchwała ma na celu umożliwienie 
mieszkańcom dzierżawiącym nieruchomości zabudowane od gminy dostępu do swoich 
posesji, ponieważ budynki  stojące na działkach gminnych są ich własnością. Uchwała ma na 
celu pominięcie sytuacji takiej, że do przetargu może przystąpić osoba, która nie jest 
właścicielem budynku i w ten sposób uniemożliwi dojazd właścicielowi budynku. Uchwała 
ma na celu uniknięcie absurdu, a więc wydzierżawienie w formie bezprzetargowej jest jak 
najbardziej zasadne. Więcej uwag nie zgłoszono, wiec Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła 
jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 
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radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr X/52/19 została 
przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 12.7 Podjęcie uchwały nr X/53/19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy 
Sieciechów na rok 2019 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk 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 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały odczytała Pani Monika Krawczyk. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pani 
Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała nr X/53/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 12.8  Podjęcie uchwały nr X/54/19 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w 2019 roku dla Powiatu Kozienickiego 

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

Wynik głosowania 

ZA: 13 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały odczytała Pani Monika Krawczyk. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pani 
Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała nr X/54/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 13 Sprawy różne 

Notatka: 

W tym punkcie głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który odczytał zaproszenie na V festiwal 
Piosenki Biesiadnej. Pan Przewodniczący przekazał informację z Urzędu Skarbowego w 
Kozienicach na temat uwag do oświadczeń majątkowych radnych. Głos zabrał Pan 
Abramczyk zapytał, czy wniosek, który złożył  wniosek o zakup toalet. Pan Wójt 
poinformował, że wyraził zgodę na zakup toalet. Głos zabrał pan Piotr Bieniarz, który 
zaapelował o uzupełnianie list przez osoby deklarujące podłączenie gazu, bo im wcześniej 
rozpocznie się procedura, tym większa szansa na realizacje inwestycji. Glos zabrał Pan 
Przewodniczący Stanisław Potyra, który poinformował, ze rada otrzymała pismo od 
Burmistrza Gminy Kozienice z propozycją przystąpienia do tzw. „Klastra energii”, który ma 
na celu negocjowanie cen energii dla gmin u firm sprzedających energię. Głos zabrała Pani 
Sołtys Teresa Kowalska, która zgłosiła wniosek o pomalowanie przystanku autobusowego w 
miejscowości Słowiki-Folwark. Więcej spraw nie zgłoszono.  

Ad. 14 Zamknięcie sesji 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący zarządził zamknięcie X sesji. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Mirosława Pachocka 

Przewodniczący Rady Gminy  

Stanisław Potyra 


