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Protokół nr VII/2019 
z przebiegu sesji Rady Gminy Sieciechów 

z dnia 22-03-2019 

Ad. 1 Otwarcie sesji (godzina 13:13) 

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.  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 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych z prac Komisji. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
7. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych. 
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8. Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 
roku. 

9. Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w 2018 roku. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Dokonania zmiany uchwały nr IV/18/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 20 
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
terenie Gminy Sieciechów na rok 2019. 

2) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024. 
3) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2019. 

11. Sprawy różne. 
12. Zamknięcie obrad. 

 

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 

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

Wynik głosowania 

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

Notatka: 

Pan Przewodniczący poinformował, że rada miała możliwość zapoznania się z treścią 
protokołu. Uwag do co do treści 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 sesji VI 
został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych z prac Komisji 

Notatka: 

Swoje sprawozdanie przedstawili:  

1)Pan Przewodniczący komisji Rewizyjnej Piotr Bieniarz, poinformował, że komisja odbyła 
swoje posiedzenie w dniu 20.03.2019 r. o godz. 13.00 nieobecny był Pan Daniel Drachal. 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2018 rok, ze sprawozdaniem z wykonania funduszu sołeckiego za 2018 r.  
Komisja mówiła projekty uchwał na sesję Rady Gminy. Następnym punktem było zajęcie 
stanowiska w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt 
gospodarskich i potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych, 
oraz zajęcie stanowiska w sprawie oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz 
pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji 
sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników. 
Komisja nie zajęła stanowiska w tym zakresie, ponieważ rolnicy nie zgłosili żadnych 
wniosków i spostrzeżeń w tej sprawie. Komisja przeprowadziła również dwie kontrole: 
kontrolę wydatków w jednostkach OSP na terenie gminy za 2018 r. oraz kontrolę wydatków 
bieżących za styczeń i luty 2019 r. W trakcie kontroli komisja nie wniosła żadnych uwag. W 
sprawach różnych omawiano wniosek Pani radnej Moniki Krawczyk dotyczący budowy 
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parkingu przy szkole w Zajezierzu, oraz omawiano możliwość przeprowadzenia inwestycji 
budowy gazociągu w Gminie Sieciechów.  

2) Pan Przewodniczący komisji Ogólnospołecznej Henryk Abramczyk, który poinformował, 
ze posiedzenie komisji odbyło się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 13.00. w pełnym   składzie.  
Tematem komisji było omówienie sprawozdania z wykonania Funduszu Sołeckiego za 2018 
rok i komisja zwróciła się z zapytaniem do sołtysów tych sołectw, które nie wykorzystały w 
całości funduszu jaka była przyczyna, że środki nie zostały wykorzystane. Odnośnie zajęcia 
stanowiska w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt 
gospodarskich i potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych, 
oraz zajęcia stanowiska w sprawie oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz 
pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji 
sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników 
komisja nie zajęła stanowiska w tych sprawach.  Następnie  komisja omówiła uchwały na 
sesję do których nie zgłosiła żadnych uwag. W sprawach różnych komisja proponuje aby 
gmina zgłosiła do dofinansowania zlikwidowane linie przewozowe, gdzie termon składania 
wniosków przypada na 15 maja 2019 r.  

3) Pan Przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki Gminy Marek Chołuj, który 
poinformował, że komisja odbyła swoje posiedzenie dnia 20.03.2019 r. o godz. 9.00. w 
pełnym składzie.  Tematem prac komisji było omówienie wykorzystania Funduszu 
Sołeckiego za 2018 r. Komisja zajęła stanowisko, że w roku 2018 wykorzystanie funduszu 
było bardzo dobrze zrealizowane, wiadomo, ze zaplanowanych inwestycji nie da się wyliczyć 
co do grosza, a pozostałe kwoty stanowią niewielki odsetek całości funduszu. Następnie 
komisja omawiała sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2018 rok. Komisja poprosiła Panią Iwonę o omówienie sprawozdania 
ponadto komisja popiera sposób wydatkowania środków dysponowanych przez GKRPA w 
Sieciechowie. Odnośnie uchwał komisja nie wniosła żadnych uwag.  Odnośnie zajęcia 
stanowiska komisji w sprawach:  obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i 
zwierząt gospodarskich i potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń 
rolniczych, oraz oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem 
rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych 
pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników, komisja Budżetu i 
Gospodarki Gminy nie zajęła stanowiska w tych sprawach ponieważ brak było opinii 
rolników na powyższe tematy. W sprawach różnych omawiano wnioski, jakie planują złożyć 
radni. Komisja poparła wniosek Pana Stanisława Potyry o zaplanowanie  środków w kwocie 
15 000 zł na naprawę drogo w miejscowości Łoje, oraz drugi wniosek o utwardzenie terenu 
przy szkole w Zajezierzu, komisja również popiera wniosek, chociaż nie jednogłośnie. Głos 
zabrał Pan Przewodniczący Stanisław Potyra, który zwrócił się do sołtysów z zapytaniem, czy 
mają sugestie odnośnie zapytań konsultacyjnych. Sołtysi również nie mieli zdania w tej 
sprawie. 

Ad. 5 Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami 

Notatka: 



5 
 

Głos zabrał Pan Wójt Arkadiusz Guba, który w punktach omówił sprawozdanie z pracy w 
okresie od 26 lutego do 22 marca 2019 r.  
-Udział w obchodach „Święta Kobiet” na terenie Gminy Sieciechów (8,9,16 marca). 
 -Organizacja i udział w obchodach „Dnia Sołtysa” (11 marca)  
-Udział w spotkaniu z Panią Teresą Materek dyrektor oddziału terenowego Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zwoleniu.  
-Organizacja i udział w spotkaniu z firmą ELTERMED w Sieciechowie. -Udział w 
konferencji dotyczącej ekonomii społecznej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w 
Kozienicach. 
 -Udział w spotkaniach sprawozdawczych OSP w Łojach, Zajezierzu, Woli Klasztornej i 
Sieciechowie.  
-Organizacja wyjazdu pracowników Urzędu Gminy i sołtysów na szkolenie przeciwpożarowe 
do Radomia. 
 -Organizacja i udział uroczystości setnych urodzin mieszkańca Gminy Sieciechów z 
miejscowości Kępice.  
-Udział w spotkaniu w Warszawie z Wicewojewodą Mazowieckim Panem Arturem 
Standowiczem, którego tematem była rozbudowa dróg samorządowych w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Ad. 6 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych 

Notatka: 

W tym punkcie głos zabrali: 

 -Pan Ryszard Kupis zgłosił wniosek o przebudowę drogi Gminnej w miejscowości Słowiki 
Stare uzasadniając swój wniosek tym iż na tę drogę jest projekt i kosztorys w kwocie 145 000 
zł. Pan radny wnioskuje o zabezpieczenie środków w kwocie 160 000 zł. ponieważ należy 
również naprawić istniejący pod drogą przepust.  

-Pani Justyna Pachnia zgłosiła wniosek o zastosowanie ograniczenia prędkości na drodze w 
miejscowości Głusiec. 

 -Pan Mirosław Szewc zgłosił cztery wnioski o  dofinansowanie budowy drogi w Mozolicach 
Małych w kwocie  30 000 zł oraz zaplanowanie w budżecie na 2019 rok środków w kwocie 
20 000 zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Mozolicach Dużych, 
kwoty 5 000 zł na wytyczenie drogi w Mozolicach Dużych, kwoty 5 000  zł. na wytyczenie 
granic działki terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Mozolicach Dużych  oraz zwrócił się z 
prośbą o wyregulowanie godzin oświetlenia ulicznego. 

 -Pani Barbara Czerska złożyła wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy na 
budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Klasztorna, uzasadniając 
swój wniosek tym, iż w Woli Klasztornej została sprzedana nieruchomość za którą pozyskano 
środki w kwocie 86 961 zł. 

 -Pani Monika Krawczyk złożyła wniosek o przyjęcie  wniosku przez radę złożonego na  
poprzedniej sesji na budowę parkingu przy szkole, oraz drugi wniosek dotyczy poprawienia 
zjazdu z drogi krajowej w Zajezierzu, w miejscu gdzie był przystanek komunikacji zastępczej 
poprzez nawiezienie kruszywa.  



6 
 

-Pan Marek Chołuj zapytał o wynik przetargu na ulicę Wiśniową. -Pan Piotr Bieniarz zapytał 
o działania związane z porządkiem na terenie gminy, w jaki sposób je rozwiązać, 
zaproponował aby dać zlecenie osobom, które mają do odpracowania karę w ramach robót 
publicznych 

Ad. 7 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 zapytania Pana Marka Chołuja o  wynik przetargu Pan Wójt poinformował, że 
przetarg wygrała firma ze Zwolenia i będzie podpisana umowa na realizacje tego 
przedsięwzięcia. Rozbieżność w cenie była w granicach 40 000 zł.  

-W odpowiedzi na zapytanie Pana Piotra Bieniarza Pan Wójt poinformował, że trudno 
zmienić mentalność ludzi ale należy apelować o zdrowy rozsądek i utrzymanie porządku. 
Propozycję w tym temacie zgłosił Pan Henryk Abramczyk, aby karać tych, którzy śmiecą. 

 -W sprawie wniosku Pana Marka Chołuja o uprzątnięcie terenu w Zajezierzu, pismo zostało 
skierowane i przyszła już odpowiedź z nadzoru.  

-W sprawie wniosku Pana Marka Chołuja o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w sprawie lustra, pismo zostało skierowane. -W sprawie wniosku Pani Justyny 
Pachnia o uregulowanie stanu prawnego drogi w miejscowości Głusiec. Pan Wójt 
poinformował, że dwie działki mają już status drogi gminnej, natomiast o dwie Gmina musi 
złożyć wniosek o zasiedzenie. Koszt jednej sprawy o zasiedzenie to koszt 3 000 zł. 

 - W sprawie wniosku Pani Moniki Krawczyk o wyrównanie zjazdu ul. Krótkiej, został 
nawieziony tłuczeń. 

 - W sprawie wniosku Pani Moniki Krawczyk o naprawę i odnowienie tablic ogłoszeń przy 
kościele w Zajezierzu, prace będą wykonane w najbliższym czasie. 

 - W sprawie wniosku Pana Piotra Bieniarza o uprzątnięcie terenu w Zajezierzu w 
najbliższym czasie będzie ten teren uprzątnięty.  

-  W sprawie wniosków Pana Mirosława Szewca, Marka Chołuja, Jadwigi Piórkowskiej, 
Anny Kowalczyk, Ryszarda Kupisa, Piotra Bieniarza, Henryka Abramczyka zostało 
wystosowane pismo do GDDKiA i załączono wszystkie wnioski. 

 - W sprawie wnioski Pana Henryka Abramczyka wystosowano pismo do Starosty o 
zaplanowanie w budżecie  na 2020 rok środków o uregulowanie drogi powiatowej.  

- W sprawie wniosku Pana Henryka Abramczyka o zaplanowanie w budżecie środków o 
zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sieciechów, Pan Wójt 
zapewnił, że będzie rozmawiał ze Starostą Kozienickim, czy istnieje szansa zmiany 
klasyfikacji gruntów.  Nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta Pan radny Henryk Abramczyk 
stwierdził, że obecnie obowiązujący plan blokuje rozwój miejscowości Sieciechów, bo osoby 
nie będące rolnikami nie mają możliwości budowania nowych domów.  
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- W sprawie wniosku Pani Agnieszki Kuś o zaplanowanie środków na budowę wodociągu w 
miejscowości Słowiki-Folwark, jeżeli będzie wiadomo jaka kwota jest potrzebna na ten cel, to 
będzie ona za zgodą rady wprowadzona do budżetu. 

 - W sprawie wniosku Pani Jadwigi Piórkowskiej w sprawie remontu drogi w miejscowości 
Nagórnik, zostało skierowane pismo do Starostwa Powiatowego w Kozienicach o 
zaplanowanie w budżecie na 2020 rok środków na remont tej drogi. 

 - W sprawie wniosku Pani Moniki Krawczyk o budowę parkingu przy szkole w Zajezierzu, 
oraz Pana radnego Stanisława Potyry o zaplanowanie w budżecie środków na utwardzenie 
drogi w Łojach, Pan Wójt pozostawia do decyzji rady. 

 - W sprawie wniosku Pana Pawła Witosława o budowę wodociągu oraz drogi przy 
sprzedanych działkach obok Jeziora Czaple w Sieciechowie, również Pan Wójt wniósł, aby to 
rada zdecydowała, czy przekazać środki na ten cel. 

 - W sprawie wniosku Pana Henryka Abramczyka o zorganizowanie spotkania ze spółką 
Eltermed, spotkanie się odbyło, ale czy przyniesie to jakieś efekty trudno powiedzieć. - W 
sprawie wniosku Pana Piotra Bieniarza o przeniesienie tablicy ogłoszeń  i zamontowanie 
znaków ostrzegawczych na ul. Dworcowej,  te zadania będą zrealizowane w najbliższym 
czasie. 

Ad. 7.1  Przyjęcie wniosku Pani Moniki Krawczyk w sprawie budowy 
parkingu przy szkole w Zajezierzu w kwocie 96 000 zł 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska 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 ZA 
Piotr Jan Bieniarz ZA 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

ZA: 14 93.33% 
PRZECIW: 0 0% 
WSTRZYMUJE SIĘ: 1 6.67% 
BRAK GŁOSU: 0  
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Notatka: 

W sprawie wniosku Pani Moniki Krawczyk o budowę parkingu przy szkole w Zajezierzu  Pan 
Przewodniczący zarządził dyskusję. Głos zabrała Pani Monika Krawczyk, która w swojej 
wypowiedzi zaapelowała o przychylność rady i przeznaczenie środków na budowę parkingu, 
bo jest to centralny punkt Zajezierza i jego wizytówka, jako jedyna szkoła w gminie nie ma 
parkingu, tym bardziej, ze do tej szkoły uczęszczają dzieci z sześciu innych miejscowości. 
Pani radna zaapelowała, aby przeznaczyć środki na ten cel. Następnie głos zabrała Pani 
Dyrektor Agnieszka Popis prosiła o przychylne ustosunkowanie się do wniosku i 
przeznaczenie środków na budowę, bo nie można tego terenu wyłączyć z użytkowania, 
nadmieniła, że wstydzi się za wizerunek terenu przed szkołą. Poprosiła o zrozumienie i 
przychylność. Pan radny Ryszard Kupis zabrał głos w tej sprawie prosząc o rozważenie 
kwestii ważnych i ważniejszych, oczywiście popiera wniosek, ale należy wziąć pod uwagę 
również i inne miejscowości. Pan radny Aleksander Abramczyk również przypomniał, że 
zaplanowane środki na przeniesienie przedszkola w Sieciechowie zostały rozdysponowane na 
inne zadania i zaapelował, żeby rada również o tym nie zapomniała, że takie zadanie było 
zaplanowane. Pani Agnieszka Kuś poinformowała, ze szkoła w Słowikach ma parking, który 
nie był finansowany z budżetu gminy, jest jak najbardziej za jego budową, ale prosi aby 
pamiętać również o szkole w Słowikach przy  podejmowaniu decyzji z nią związanych. Pan 
Mirosław Pułka  stwierdził, że parking niewątpliwie jest potrzebny, ale dlaczego nie 
pomyślano o tym wcześniej i wybudowano ogromny parking obok szkoły, który miał spełniać 
funkcję ogólnie dostępną dla wszystkich. Pan Piotr Bieniarz zdziwił się dlaczego 
wybudowano parking naprzeciwko kościoła, a nie pomyślano o parkingu przy szkole, bo 
istniejący parking nie jest wykorzystany, natomiast parking obok szkoły jest bardziej 
potrzebny i będzie w pełni wykorzystany. Pan Marek Chołuj jest za budową parkingu, bo w 
poprzedniej kadencji nie mógł liczyć na przychylność władz w tym temacie. Pani dyrektor 
przypomniała Pan Radnej Agnieszce Kuś, że w latach, kiedy w szkole w Zajezierzu było 
więcej dzieci subwencja dla szkoły w Zajezierzu była przekazywana na szkołę w Słowikach, 
dzięki czemu szkoła w Zajezierzu ubożała i nie można było realizować żadnych inwestycji.  
Pani przewodnicząca rady rodziców Aneta Piskała poprosiła o przychylne ustosunkowanie się 
do wniosku, bo korzystanie z parkingu obok szkoły jest dużym utrudnieniem i wysiłkiem dla 
rodziców, szczególnie tak jak w jej przypadku czwórką dzieci, gdzie plecaki są bardzo ciężkie 
i sprawiają duże utrudnienie przejście do szkoły z tak dużej odległości. Pan Rady Ryszard 
Kupis poinformował, że nie chciałby się licytować nad szkołami, ale do szkół dokłada się 
coraz więcej. Pan Piotr Bieniarz chciałby sprostować, że wcześniej dokładano więcej do 
szkoły w Słowikach , natomiast nie dokładano do Zajezierza, teraz sytuacja się odwróciła. 
Pan Przewodniczący poprosił radę o przyjęcie wniosku Pani Moniki Krawczyk o 
przeznaczenie kwoty 96 000 zł na budowę parkingu przy szkole w Zajezierzu. W głosowaniu 
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 
nie było 1 radny wstrzymał się od głosu. Wniosek został przyjęty. 
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Ad. 7. 2 Przyjęcie wniosku Pana radnego Stanisława Potyry o zpalanowanie 
środków w kwocie 15 000 na remont drogi. 

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: 

Następnie głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który poprosił o poparcie rady wniosku na 
utwardzenie drogi w miejscowości Łoje w kwocie 15 000 zł. Pan Przewodniczący zarządził 
przyjęcie swojego wniosku o przeznaczenie kwoty 15 000 zł. na utwardzenie drogi w 
miejscowości Łoje. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem wniosku 
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Wniosek został 
przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 7. 3 Przyjęcie wniosku Pana radnego Pawła Witosława o zaplanowanie 
w budżecie środków na budowę drogi do działek przy jeziorze w kwocie 25 
000 zł. 

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

Wynik głosowania 

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

Notatka: 

Głos zabrał Pan Paweł Witosław, który zaapelował również o swój wniosek, aby również rada 
poparła jego inicjatywę i przychyliła się do przesunięcia środków.  Pan Przewodniczący 
zarządził przyjęcie wniosku Pana Pawła Witosława o przeznaczenie kwoty 25 000 zł na 
utwardzenie drogi i budowę wodociągu przy działkach obok jeziora w Sieciechowie. W 
głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. W tym 
momencie Pan Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. Po przerwie obrady 
wznowiono. 

Ad. 8 Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2018 r. 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Stanisław Potyra, który poinformował, że rada otrzymała na piśmie 
sprawozdanie, które szczegółowo było omawiane podczas komisji, uwag do sprawozdania 
rada nie wniosła. Pan Przewodniczący dodał jedynie ze swej strony, że Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa zgodnie z ustawą i wykonuje swoje 
zadania zgodnie z prawem. 

Ad. 9 Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego w 2018 roku. 

Notatka: 

Głos zabrała Pani Skarbnik Halina Wrona, która poinformowała, ze wydatkowanie Funduszu 
Sołeckiego w 2018 roku było z małymi wyjątkami wykorzystane w 100 procentach. 
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Zaapelowała do sołtysów, żeby dokonywać zmian w funduszu sołeckim na początku roku i 
nie czekać na koniec roku, bo ostatecznym terminem  aby rada mogła wprowadzić  zmiany 
jest październik. Pani Skarbnik poinformowała w jaki sposób jest wyliczana kwota funduszu 
Sołeckiego, oraz poprosiła, aby sołectwa nie rozdrabniały funduszu i realizowały konkretne 
zadania. 

Ad. 10. 1 Podjęcie uchwały  nr VII/39/19 w sprawie dokonania zmiany 
uchwały nr IV/18/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 20 grudnia 2018 r. w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 
Gminy Sieciechów na rok 2019. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
Jadwiga Piórkowska BRAK GŁOSU 
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: 1  
 

Notatka: 

Głos zabrała Pani Skarbnik Halina Wrona, która poinformowała, ze wydatkowanie Funduszu 
Sołeckiego w 2018 roku było z małymi wyjątkami wykorzystane w 100 procentach. 
Zaapelowała do sołtysów, żeby dokonywać zmian w funduszu sołeckim na początku roku i 
nie czekać na koniec roku, bo ostatecznym terminem  aby rada mogła wprowadzić  zmiany 
jest październik. Pani Skarbnik poinformowała w jaki sposób jest wyliczana kwota funduszu 
Sołeckiego, oraz poprosiła, aby sołectwa nie rozdrabniały funduszu i realizowały konkretne 
zadania. 
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Ad. 10.2 Podjęcie uchwały nr VII/40/19 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 BRAK GŁOSU 
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: 1  
 

Notatka: 

Zmiany w uchwale wyjaśniła Pani skarbnik Halina Wrona. 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 VII/40/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 10. 3 Podjęcie uchwały nr VII/41/19 w sprawie zmian w Budżecie 
Gminy Sieciechów na rok 2019 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
Jadwiga Piórkowska BRAK GŁOSU 
Justyna Pachnia ZA 



13 
 

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: 1  
 

Notatka: 

Treść uchwały odczytał Przewodniczący rady gminy 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 VII/41/19 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 11 Sprawy różne 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk poprosił o spotkanie całej rady w sprawie wniosków, aby 
przedyskutować te kwestie i sprawiedliwie  podzielić środki, które są do rozdysponowania. 
Głos zabrał pan Wójt, który poinformował, że wójt jest osoba, która wytycza kierunek 
działania w gminie, a rady to akceptuje bądź nie. Nie może tak by, że na każdej sesji są nowe 
inwestycje i nowe zmiany w budżecie. Należy również zauważyć, że mamy szkoły do których 
gmina dokłada, a dzieci w szkołach jest coraz mniej. Do tego dochodzi podwyżka energii 
elektrycznej i co zrobimy wtedy, gdy do zera wykorzystamy środki. Głos zabrał Pan 
Stanisław Potyra, który stwierdził, ze wnioski radnych dotyczyły rozdysponowania środków 
związanych z przeniesieniem przedszkola w kwocie 200 000 zł. Głos zabrał Pan Ryszard 
Kupis, który uważa, ze zatwierdzony budżet to rzecz święta i nie można go tak przewracać i  
jest zaskoczony wypowiedzią Pana Wójta, bo okazuje się, że te wnioski które przeszły, to 
będą realizowane a co z wnioskami  złożonymi na dzisiejszej sesji. Ponownie głos zabrał Pan 
Henryk Abramczyk, który ponownie zasugerował, iż należy zmienić plan zagospodarowania  
przestrzennego, bo poprzednia rada popełniła ogromny błąd przyjmując plan 
zagospodarowania w obecnej wersji. Głos zabrał Pan Mirosław Pułka, nawiązując do 
wypowiedzi Pana Abramczyka i poinformował, że był w tym czasie radnym i nie miał 
świadomości, że plan dla Sieciechowa jest taki zły. Pan Marek Chołuj nie popiera wniosku 
aby przed sesją spotkać się i rozmawiać na temat wniosków. Pan Piotr Bieniarz zabrał głos w 
sprawie budowy gazociągu w Gminie Sieciechów i poprosił sołtysów, aby zebrali osoby 
chętne do podłączenia się do gazociągu, deklaracja do niczego nie zobowiązuje. Pan wójt jest 
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przychylny tej inicjatywie. Pani Magdalena Grzebalska prosi o działanie związane z 
bezpańskimi psami. 

Ad. 12 Zamknięcie sesji 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący zarządził zamknięcie VII sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Potyra 

 


