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Protokół nr VI/2019 
z przebiegu sesji Rady Gminy Sieciechów 

z dnia 26-02-2019 

Ad. 1 Otwarcie sesji (godzina 9:10) 

Miejsce posiedzenia – Sala konferencyjna. 

Ustawowy skład rady gminy – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło – 14 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. 
Ponieważ w okresie między sesjami w Gminie Sieciechów zostały przeprowadzone wybory 
na sołtysa i rad sołeckich Pan Przewodniczący wraz z Panem Wójtem podziękowali 
ustępującym sołtysom, oraz pogratulowali wyboru nowo wybranym sołtysom życząc im 
powodzenia w pełnieniu funkcji sołtysa. Następnie 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 TAK 
Stanisław Potyra TAK 

Ad. 2 Przyjęcie wniosku do porządku obrad 

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 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

Za: 14 100% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0  
 

Notatka: 

Do porządku obrad wniosek zgłosił Pan Wójt Arkadiusz Guba, który poprosił o 
wprowadzenie uchwały nr VI/38/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/172/14 Rady 
gminy Sieciechów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sieciechów oraz w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
terminach i miejscu składania deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, oraz uchwały nr VI/39/19 w sprawie ustalenia dni i 
godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów Pan 
Przewodniczący przyjął wniosek Pana Wójta. Uwagę do sposobu przyjęcia wniosku złożył 
Pan Marek Chołuj, który zasugerował, aby przyjęcie do porządku obrad zgłoszonych uchwal 
głosować osobno, więc Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie do porządku obrad uchwały 
nr VI/38/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/172/14 Rady gminy Sieciechów z dnia 25 
września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Sieciechów oraz w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania 
deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 7 
radnych, przeciw głosowało 6 radnych 1 radny wstrzymał się od głosu. Wniosek o 
wprowadzenie uchwały nr VI/38/19 został przyjęty. Następnie Pan Przewodniczący zarządził 
przyjęcie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę nr VI/39/19 w sprawie 
ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów. W 
głosowaniu udział wzięło 14 za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących nie było. Wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad 
został przyjęty. 
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Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały nr VI/38/19 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
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 wnioski złożone na poprzedniej sesji. 
9. Gospodarowanie mieniem komunalnym w 2019 r. 
10. Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia 

inkasentów, oraz wysokości za inkaso. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na rok 2019. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 

2019-2024. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2019. 
16. Podjęcie uchwały nr VI/38/19  w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/172/14 Rady 

gminy Sieciechów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sieciechów oraz 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji, warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania 
placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, 
znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów. 

18. Sprawy różne. 
19. Zamknięcie obrad. 

 

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 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 
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Wynik głosowania 

Za: 14 100% 
Przeciw: 0 0% 
Wstrzymuje się: 0 0% 
Brak głosu: 0  
 

Notatka: 

Następnie Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie porządku obrad po zmianach. W 
głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych,   
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej  nr V 

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 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Radni mieli możliwość zapoznać się z treścią protokołu. Uwag nie zgłoszono, więc Pan 
Przewodniczący zarządził jego przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 
przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych,   głosów przeciwnych i wstrzymujących 
nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 5 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych z prac Komisji. 

Notatka: 

Swoje sprawozdanie przedstawili: 

− Pan Przewodniczący komisji Ogólnospołecznej Henryk Abramczyk, który poinformował, 
ze posiedzenie komisji odbyło się w dniu 25.02.2019 r. o godz. 8.00. w czteroosobowym 
składzie. Tematem komisji było gospodarowanie mieniem komunalnym w 2018 r. 
Komisja odbyła spotkanie wyjazdowe, podczas którego komisja obejrzała warunki 
panujące w budynku socjalnym w Garczakowie. Komisja wnioskuje, aby wolne 
mieszkania wyremontować, tak aby w razie potrzeby można było przekazać osobom, 
które otrzymają lokal do zamieszkania. Podczas posiedzenia w urzędzie komisja omówiła 
sprawozdanie z funkcjonowania GOPS za 2018 rok, na posiedzenie poproszono Panią 
Kierownik Henrykę Wojewodę która wyjaśniła na bieżącą zapytania i wątpliwości 
Następnie  komisja omówiła uchwały na sesję do których nie zgłosiła żadnych uwag.  

− Pan Przewodniczący komisji Rewizyjnej Piotr Bieniarz, poinformował, że komisja 
odbyła swoje posiedzenie w dniu 25.02.2019 r. o godz. 14.00 w pełnym składzie. 
Komisji została przedstawiona struktura zatrudnienia w gminie i jednostkach 
organizacyjnych. Ponadto komisja przeprowadziła kontrolę wydatków na płace, 
szkolenia i delegacje służbowe, do których nie wniosła żadnych uwag, następnie 
przeprowadziła kontrolę wydatków bieżących za listopad i grudzień 2018 r., w toku 
której nie miała żadnych uwag. Komisja omówiła również projekty uchwał na sesję. 
Komisja wniosła uwagi do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXVI/172/14 Rady gminy Sieciechów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Sieciechów oraz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji, 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
komisja wnioskuje o szerszą dyskusje w tym temacie, komisja omawiała również budowę 
drogi ul. Wiśniowej w Zajezierzu,  oraz omawiała propozycje w związku z modernizacją 
drogi nr 48, omawiano również temat kanalizacji, komisja jest za rozbudową kanalizacji 
w gminie. 

− Pan Przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki Gminy Marek Chołuj, który 
poinformował, że komisja odbyła swoje posiedzenie dnia 22.02.2019 r. o godz. 14.00. 
Tematem prac komisji była analiza wykorzystania majątku jako źródła dochodu, oraz 
gospodarowanie mieniem komunalnym w 2018 roku. Pan przewodniczący poinformował 
radę, że gmina przygotowała  5 działek do sprzedaży w Sieciechowie o łącznej wartości 
szacunkowej według operatu szacunkowego  100 800 zł., oraz w obrębie Zajezierze dwie 
działki o łącznej wartości według operatu szacunkowego 89 200 zł. Komisja popiera 
sprzedaż tych nieruchomości. Następnie komisja omówiła projekty uchwał na sesje, do 
których nie miała  żadnych uwag z wyjątkiem uchwały w sprawie zmiany  uchwały nr 
XXXVI/172/14 Rady gminy Sieciechów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Sieciechów oraz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji, 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
komisja uważa, że gmina powinna być prorodzinna i pomagać rodzinom wielodzietnym, 
a nie obciążać te rodziny. 
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Ad. 6 Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Wójt Arkadiusz Guba, który w punktach omówił sprawozdanie z pracy w 
okresie od 25.01.2019 r do 26.02.2019 r.: 

− Przeprowadzenie wyborów na sołtysów Gminy Sieciechów; 
− Udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kozienicach  w sprawie  zakupu energii 

elektrycznej na terenie Powiatu Kozienickiego; 
− Udział w spotkaniu w starostwie Powiatowym w Kozienicach w sprawie organizacji 

dożynek powiatowych w dniu 25 sierpnia 2019 r.; 
− Udział w spotkaniach sprawozdawczych OSP; 
− Organizacja oraz udział w turnieju piłki halowej w Sieciechowie; 
− Organizacja i przeprowadzenie przetargu na sprzedaż działek w miejscowości 

Sieciechów; 
− Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Otwartych Stref aktywności OSA w 

Sieciechowie i Zajezierzu; 
− Podpisanie umowy na grant w kwocie 61 600 zł na zakup komputerów i szkolenia  dla 

mieszkańców gminy;. 
− Udział w uroczystości 50 rocznicy pożycia małżeńskiego dwóch par małżeńskich z terenu 

Gminy Sieciechów 

Ad. 7 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

Notatka: 

W tym punkcie głos zabrali: 

− Pan Paweł Witosław, który złożył wniosek o do budżetu o zaplanowanie środków na  
budowę drogi na działkach obok jeziora, które proponuje przeznaczyć ze  środków ze 
sprzedaży tychże działek; 

− Pan Piotr  Bieniarz zgłosił trzy wnioski: wnioskuje o zamontowanie znaków 
ostrzegawczych o progach zwalniających na ulicy dworcowej, oraz o przeniesienie 
tablicy ogłoszeń na ulicy Dworcowej obok sklepu, drugi wniosek o uprzątnięcie 
terenu i zagospodarowanie terenu przy ulicy Przejazdowej, oraz trzeci wniosek 
dotyczy skierowania pisma do GDDKiA o zaplanowanie infrastruktury drogowej w 
postaci ścieżki rowerowej i oświetlenia od Zajezierza w kierunku mostu, oraz 
poprawienie bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu z droga powiatową. 

− Pani Agnieszka Kuś skierowała wniosek o ujęcie w budżecie na 2019 rok środków 
niezbędnych do przedłużenia sieci wodociągowej w miejscowości Słowiki-Folwark. 

− Pan Ryszard Kupis złożył wniosek, który dotyczył skierowania pisma do GDDKiA o 
zaplanowanie chodnika w ciągu tej drogi. 

− Pan Marek Chołuj złożył trzy wnioski: pierwszy o zamontowanie znaku pulsacyjnego 
nad przejściem dla pieszych w miejscowości Zajezierze, drugi  dotyczy skierowania 
pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o zamontowanie lustra przy 
wyjeździe spod tunelu w kierunku Gniewoszowa. Trzeci wniosek dotyczy skierowania 
pisma do właściciela działki w miejscowości Zajezierze przy ulicy Piłsudskiego 34 z 
prośbą o uprzątnięcie terenu. Ponadto Pan Marek Chołuj poprosił o zamontowanie 
tablicy informacyjnej w Wólce Wojcieszkowskiej. 
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− Pan Mirosław Szewc o skierowanie pisma do GDDKiA o remont i odwodnienie 
chodnika w Mozolicach Dużych. Ponadto Pan radny poruszył problem odsyłania 
dzieci zapisanych do ośrodka zdrowia w Sieciechowie do Zajezierza. 

− Pan Henryk Abramczyk zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach aby zaplanować w budżecie powiatu na 2020 rok 
środków niezbędnych do uregulowania drogi powiatowej Sieciechów-Bąkowiec, oraz 
poparł wniosek Pana Witosława o wybudowanie wodociągu i dróg na nowo 
zakupionych działkach przy ulicy wiślanej w Sieciechowie. Pan radny poruszył 
również problem zalewania chodnika w Sieciechowie, wiec poprosił o przedstawienie 
tej sprawy do GDDKiA.  

− Pani Jadwiga Piórkowska również zgłosiła wniosek o skierowanie wniosku do 
GDDKiA aby zaplanować chodnik w Opactwie, oraz skierowanie pisma do Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach o remont drogi powiatowej w miejscowości Nagórnik. 

− Pani Monika Krawczyk zgłosiła trzy wnioski: pierwszy o wymianę tablicy przy 
kościele, które wyglądają nieestetycznie, drugi wniosek o wyrównanie zjazdu z drogi 
krajowej 48 na ul. Krótką w Zajezierzu, oraz trzeci wniosek o zaplanowanie w 
budżecie gminy na 2019 r. środków w kwocie 90 000 zł na budowę parkingu przy 
Szkole Podstawowej w Zajezierzu. 

− Pan Stanisław Potyra zgłosił wniosek o zaplanowanie w budżecie gminy na 2019 rok 
kwoty 15 000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie drogi w Łojach. 

Ad. 8 Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych. 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Wójt Arkadiusz Guba, który udzielił odpowiedzi na wnioski złożone na 
poprzedniej sesji. 

− W sprawie wniosku Henryka Abramczyka odnośnie ogłoszenia konkursu na 
najładniejsze obejście w Gminie, Pan Wójt proponuje przedyskutować tę kwestię w 
sprawach różnych. 

− W sprawie wniosku Henryka Abramczyka o podjęcie procedury zmiany Planu 
zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Sieciechów. Ten plan był 
niedawno uchwalony, a poprawienie tego planu wiąże się z kolejnymi wydatkami. W 
tej sprawie głos zabrał Pan Abramczyk który uważa, że ten plan nie daje możliwości 
budowania się osobom, które nie mają gospodarstwa rolnego, więc Sieciechów nie ma 
możliwości rozwoju, pan Wójt poprosił o wskazanie kwoty do zaplanowania na ten 
cel. Pan Radny zaproponował, aby przeznaczyć środki ze sprzedaży działek w 
Sieciechowie. 

− W sprawie wniosku Pana Ryszarda Kupisa o zaplanowanie w budżecie na 2019 rok 
środków w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie budowy świetlicy w miejscowości 
Słowiki, kwota została zaplanowana w budżecie 

− W sprawie wniosku Pani sołtys Magdaleny Grzebalskiej o zamontowanie jednej 
lampy w miejscowości Występ, lampa zostanie zamontowana w najbliższym czasie. 

− W sprawie wniosku Pani Jadwigi Piórkowskiej o wystosowanie pisma do Zarządu 
Wodnego w Kozienicach o udrożnienie kanału w Opactwie, w odpowiedzi nadzór 
odpisał, że w roku 2019   zaplanowane udrażniające są prace wzdłuż tego kanału. 

− W sprawie wniosku Pani Jadwigi Piórkowskiej o przygotowanie uchwały znoszącej 
ulgi na trzecie i kolejne dziecko z opłaty za śmieci, taki projekt jest przygotowany pod 
obrady dzisiejszej sesji. 
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− W sprawie wniosku Pana Henryka Abramczyka o wyregulowanie zegarów  
oświetleniowych w całej gminie, zegary te zostały już wyregulowane. Pan radny 
Abramczyk nie zgodził się z informacją kierownika Gospodarki komunalnej, bo 
zegary nadal nie są wyregulowane. 

Ad. 9 Gospodarowanie mieniem komunalnym w 2019 roku 

Notatka: 

Głos zabrał pan Przewodniczący Stanisław Potyra, który poinformował, ze na temat tego 
punktu we wcześniejszym czasie głos zabierał Pan Marek Chołuj informując o 
zaplanowanych do sprzedaży działkach. Innych głosów i uwag w tym punkcie nie zgłoszono. 
Następnie glos zabrała Pani Aldona Klimowicz-Mastalerz, która podziękowała za współpracę, 
oraz podziękowała wszystkim za wsparcie finansowe jej wnuczka. Głos ponownie zabrał Pan 
Przewodniczący, który poprosił Radę o wyrażenie zgody na drobna zmianę w porządku sesji, 
ponieważ w sesji była przewidziana prelekcja informacyjna Agencji restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na krótką prezentacje 
informacyjną, jednak w związku z problemami technicznymi, 
Pan Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. Po przerwie obrady wznowiono.  
Głos zabrały Panie z ARiMR, które omówiły procedurę składania wniosków obszarowych i 
przybliżyły terminy z tym związane. 

Ad. 10 Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Przewodniczący Komisji Ogólnospołecznej Henryk Abramczyk, który 
wyjaśnił, że Komisja wysłuchała wyjaśnień Pani Kierownik Henryki Wojewody, nie wniosła 
uwag do działalności GOPS. Głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który stwierdził, że skoro 
temat ten był omawiany podczas komisji i nikt z rady nie ma uwag w tej sprawie, więc Pan 
Przewodniczący uznał punk za zrealizowany. 

Ad. 11 Podjęcie uchwały nr VI/33/19 w sprawie poboru podatków w drodze 
inkasa, określenia inkasentów, oraz wysokości za inkaso 

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 
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Paweł Witosław ZA 
Piotr Jan Bieniarz ZA 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który odczytał treść uchwały. Głos zabrał Pan Henryk 
Abramczyk, który zwrócił się do sołtysów, czy Rada właściwie rozgraniczyła procentowo 
prowizję. Głos zabrał pan Mirosław Pułka, który uważa, że przedstawiona propozycja jest 
prawidłowa. W tym punkcie nawiązała się dyskusja, sołtysi mieli różne poglądy. Pan radny 
Ryszard Kupis poinformował, że Komisja Rewizyjna analizowała kwoty prowizji sołtysów i 
uważa, ze taki podział jest prawidłowy, bo  sołtysi mają prowizje na podobnym poziomie, 
oczywiście jest to adekwatne do wykonywanej pracy. W dyskusji głos zabrała Pani Jadwiga 
Piórkowska, która stwierdziła, ze ludzie płacą rożnie coraz częściej do banku lub przelewem 
internetowym, wiec czasami te kwoty się różnią. W dyskusji głos zabrał Pan Daniel Drachal, 
który poinformował, że w Gminie Gniewoszów w miejscowości Oleksów już dwukrotnie 
odbywały się wybory na sołtysa i niestety nikt nie chce, podał to jako ciekawostkę .Głos 
zabrał Pan Przewodniczący Stanisław Potyra, który stwierdził, ze należy zapis uchwały 
zostawić tak jak jest i zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała nr VI/33/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 12 Podjęcie uchwały nr VI/34/19 w sprawie poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

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 
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Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały odczytał Pan Przewodniczący Stanisław Potyra. Uwag do uchwały nie 
zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących nie było. Uchwała nr VI/34/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 13 Podjęcie uchwały nr VI/35/19 w sprawie uchwalenia gminnego 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt  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 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 
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Treść uchwały odczytał Pan Przewodniczący Stanisław Potyra. Uwag do uchwały nie 
zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących nie było. Uchwała nr VI/35/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 14 Podjęcie uchwały nr VI/36/19 w sprawie  zmian w Wieloletniej 
Prognozie finansowej na lata 2019-2024 

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 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały odczytała Pani Wiceprzewodnicząca Monika Krawczyk. W dyskusji nad 
uchwałą głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, który zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik, aby 
umieścić w uchwale na następną sesje zadania polegającego na utwardzeniu drogi do działek 
sprzedanych przez gminę przy jeziorze. Więcej uwag nie zgłoszono, wiec Pani 
Wiceprzewodnicząca zarządziła przyjęcie uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 
za przyjęciem  uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 
było. Uchwała nr VI/36/19 została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad. 15 Podjęcie uchwały nr VI/37/19 w sprawie  zmian w Budżecie Gminy 
Sieciechów na 2019 rok 

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 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały odczytała Pani Wiceprzewodnicząca Monika Krawczyk. Głos zabrał Pan 
Henryk Abramczyk, które dotyczyły zmian w budżecie. Pan radny uważa, ze tam gdzie 
inwestycja jest zaczęta to należy dołożyć, ale budżet jest ograniczony i należy to wziąć pod 
uwagę przy składaniu kolejnych wniosków do budżetu. Więcej uwag nie zgłoszono, więc 
Pani Monika Krawczyk  zarządziła jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Uchwała nr VI/37/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 16 Podjęcie uchwały nr VI/38/19  w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXVI/172/14 Rady gminy Sieciechów z dnia 25 września 2014 r. w 
sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Sieciechów oraz w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji, warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś PRZECIW 
Anna Kowalczyk PRZECIW 
Daniel Drachal PRZECIW 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
Jadwiga Piórkowska ZA 
Justyna Pachnia PRZECIW 
Marek Chołuj PRZECIW 
Mirosław Pułka PRZECIW 
Mirosław Sylwester Szewc PRZECIW 
Monika Agnieszka Krawczyk WSTRZYMUJE SIĘ 
Paweł Witosław WSTRZYMUJE SIĘ 
Piotr Jan Bieniarz PRZECIW 
Ryszard Bogusław Kupis PRZECIW 
Stanisław Potyra PRZECIW 

Wynik głosowania 

ZA: 2 14.29% 
PRZECIW: 10 71.43% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 2 14.29% 
BRAK GŁOSU: 0  
 
Notatka: 
 
Treść uchwały odczytała Pani Wiceprzewodnicząca Monika Krawczyk. Głos zabrał Pan Piotr 
Bieniarz, który stwierdził, że zdaniem komisji uchwała jest niezasadna, z uzasadnienia nic nie 
wynika, zdaniem Pana radnego powinna być do uchwały załączona poprzednia uchwała, aby  
mieć pełny obraz zmian. Następnie Głos zabrała Pani Jadwiga Piórkowska, która 
poinformowała, ze zgłaszając wniosek o wprowadzenie zmian w uchwale kierowała się 
głosami mieszkańców. Pani Jadwiga uważa, że ulga dla dzieci była wprowadzona zanim 
przyznano świadczenie 500+, więc rodziny mają w związku z tym wyższe dochody i są w 
stanie opłacić opłatę za śmieci. Pan Piotr Bieniarz uważa, że świadczenie 500+ nie jest 
wliczane do dochodu. Jednak Pani Jadwiga Piórkowska uważa, że rodziny wielodzietne 
bardziej stać na wniesienie takiej opłaty niż osoby samotne. Ponownie głos zabrał Pan Piotr 
Bieniarz, który uważa, że należało podnieść podatki, a nie szukać oszczędności na rodzinach 
wielodzietnych. W dyskusji głos zabrała Pani Magdalena Grzebalska, która poinformowała, 
że jej zdaniem rodziny wielodzietne wcale nie produkują więcej śmieci niż osoby starsze. 
Następnie głos zabrał Pan Marek Chołuj, który stwierdził, że nie możemy w ten sposób 
patrzeć, kto produkuje więcej śmieci, jego zdaniem zniesienie ulgi na dzieci nie jest pro 
rodzinne i jego zdaniem ulgę należy utrzymać. Głos zabrał Pan Ryszard Kupis, który również 
uważa, że uchwalę należy utrzymać Więcej uwag nie zgłoszono, więc Pani 
Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwała. W glosowaniu udział wzięło 14 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 2 radnych, przeciw głosowało 10 radnych, 2 
radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała nie została przyjęta, wobec czego numerację 
przekazano na następną uchwałę. 
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Ad. 17  Podjęcie uchwały nr VI/38/19 w sprawie ustalenia dni i godzin 
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i usługowych, znajdujących się 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 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 
 

Wynik głosowania 

ZA: 14 100% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 0 0% 
BRAK GŁOSU: 0  
 

Notatka: 

Treść uchwały odczytała Pani Monika Krawczyk. Głos zabrał Pan Marek Chołuj, który 
zwrócił się z zapytaniem, czy rada musi umieszczać dodatkowy zapis w uchwale, skoro 
wiadomo, że ustawa na którą się powołujemy w uchwale jest aktem wyższego rzędu. Głos 
zabrał Pan Mecenas Antonii Leśniewski, wyjaśniając, ze jego zdaniem zapis taki nie  musi 
być w uchwale, ale skoro nadzór wojewody zalecił wprowadzenie takiego zapisu, to należy to 
uczynić. Więcej uwag nie zgłoszono, więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła jej przyjęcie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr VI/38/19 została przyjęta 
jednogłośnie. 

Ad. 18 Sprawy różne 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Przewodniczący Stanisław Potyra, który poruszył sprawę związaną z 
godzinami obrad sesji. W związku z tym, że są różne sugestie, to Pan Przewodniczący 
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proponuje aby sesje odbywały się naprzemiennie, czyli rano o 9.00 i po południu o 13.00. 
Głos zabrała Pani Mirosława Pachocka, która przedstawiła prezentację związaną z 
pozyskiwaniem środków z Lokalnej Grupy Działania Puszcza Kozienicka dla Gminy 
Sieciechów. Głos zabrał Pan Ryszard Kupis, który jest zaniepokojony wykonaniem budżetu 
na 2019 rok. Była zaplanowana inwestycja budowy kanalizacji w Sieciechowie, natomiast 
jeżeli mamy zmieniać budżet i zmniejszać plan budowy kanalizacji na inne zadania, to jest to 
niepokojące, bo budowa kanalizacji nigdy mnie dojdzie do skutku. Pan Kupis zwrócił się do 
Wójta o przedstawienie radzie projektu inwestycji na następne lata. W odpowiedzi głos zabrał 
Pan Wójt Arkadiusz Guba, który poinformował, że w poprzedniej kadencji budowano 
kanalizację wyłącznie ze środków własnych, co zdaniem wójta jest samobójstwem dla 
budżetu gminy, na tak poważną inwestycje należy pozyskiwać środki zewnętrzne, bo gminy 
nie będzie stać na wydawanie własnych środków. Powoli będziemy podłączać Sieciechów, w 
następnym etapie jest projektowanie kanalizacji w Mozolicach Dużych i jeżeli będą nabory, 
mając projekt będziemy mogli składać wniosek o dalszą budowę. Oprócz tego gmina ma 
problem z oddaniem dotychczas wybudowanej kanalizacji do użytkowania, są problemy z 
firmą, która wykonywała kanalizację, aby poprawiła nieprawidłowości. Następnie Pan Wójt 
poruszył sprawę składania wniosków do Wójta. Jego zdaniem należy wyznaczyć kilka 
priorytetowych inwestycji, natomiast pozostałe wnioski będzie trzeba odłożyć na później. 
Sprawy, które gmina może załatwić bez wkładu finansowego, to z pewnością będą 
realizowane, natomiast pozostałe wnioski będą musiały poczekać. Głos zabrał Pan Marek 
Chołuj, który poruszył sprawę kanalizacji, na budowę której gmina wzięła kredyt, który może 
być umorzony w 30% , więc to nie jest budowa tylko z własnych środków. Jeżeli chodzi o 
umorzenie kredytu, to faktycznie jest taka możliwość, ale w związku z problemami odbioru 
inwestycji do użytkowania gmina nie może się ubiegać o umorzenie, bo kanalizacja nie ma 
pozwolenia na użytkowanie kanalizacji, więc nie osiągnięto efektu ekologicznego, którego 
warunkiem jest umorzenie kredytu. Jest to z pewnością wina inspektora nadzoru, co prawda w 
umowie na budowę kanalizacji jest zabezpieczenie gwarancyjne w kwocie 50 000 zł, ale z 
pewnością będzie to niewystarczające i być może trzeba będzie  wystąpić do sądu. Pan Wójt 
stwierdził, ze jeżeli spłacimy kredyty, to będziemy mieli zdolność finansową i być może 
będzie można budować kanalizację z kredytu. W chwili obecnej należy zrezygnować z 
kanalizacji a środki przeznaczyć na inwestycje drogowe, czy inne.  Głos zabrał Pan Stanisław 
Potyra i stwierdził, że niektóre sprawy już po raz kolejny są omawiane, więc pouczył radnych 
, aby nie wracać po raz kolejny do tego samego tematu. Głos zabrał Pan Marek Chołuj, który 
zwrócił uwagę, że skoro złożył wniosek, to powinien otrzymać na piśmie informację w tej 
sprawie, nie ważne czy będzie ona pozytywna, czy negatywna. Glos zabrał pan Henryk 
Abramczyk, który proponuje aby udać się do wojewody i u źródła uzyskać informację na 
temat naboru na drogi o charakterze samorządowym. Pan radny proponuje powołać komisję i 
udać się do Wojewody. Następna sprawa dotyczy spotkania z firmą Eltermed, Pan radny prosi 
o organizacje tego spotkania, oraz prosi o zajęcie stanowiska w sprawie konkursu na 
najładniejszą posesję. Głos zabrał Pan Wójt ,który poinformował, że skierowane zostało 
pismo do starostwa, na które udzielono odpowiedzi, że nie jest uregulowany stan prawny 
drogi, w sprawie firmy Eltermed Pani prezes jest na zwolnieniu lekarskim i obecnie nie ma 
możliwości ustalenia spotkania z firmą, natomiast gmina nie może ingerować w sposób 
funkcjonowania ośrodka, bo to jest podmiot prywatny. Pan Abramczyk twierdzi, ze na 
początku były inne ustalenia, że ośrodek będzie czynny do 18.00, a obecnie funkcjonuje do 
15.00, z kim to zostało uzgodnione. Głos zabrała Pani Mirosława Pachocka i poinformowała, 
że termin spotkania jest już ustalone na 16 marca 2019 r. o godz. 16.00. Do firmy zostanie 
wystosowane odpowiednie pismo, aby na spotkanie przyjechała osoba decyzyjna. Natomiast 
w sprawie wyjazdu do wojewody, to należy faktycznie pominąć starostwo i bezpośrednio u 
wojewody rozmawiać na temat dróg powiatowych. Jeżeli chodzi o ogłoszenie konkursu na 
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najładniejsze obejście, to Pani Magdalena Grzebalska zaproponowała, aby sołtysi pozostali po 
sesji i wtedy omówić ten temat. Głos zabrał Pan Piotr Bieniarz, który zapytał o turniej piłki 
halowej o Puchar Wójta, w odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że do turnieju zgłosiło się 8 
drużyn i tak I miejsce zajęło Zajezierze, II Sieciechów ,III Gniewoszów IV Słowiki. 
Przeprosił, że rada nie została powiadomiona o terminie turnieju., ale obiecał, że w przyszłym 
roku zostanie to naprawione. Głos zabrał Pan Paweł Witosław, który zaproponował 
wycieczkę integracyjną dla rady i sołtysów. 

Ad. 19 Zamknięcie sesji 

Notatka: 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący zarządził zamknięcie VI sesji. 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka 

Przewodniczący Ray Gminy 

Stanisław Potyra 


