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Protokół nr IX/2019 
z przebiegu sesji Rady Gminy Sieciechów 

z dnia 25-04-2019 

Ad. 1 Otwarcie sesji (godzina 13:10) 

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.        
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 NIE 
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  

1) planowanej  
2) nadzwyczajnej. 

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych z prac Komisji. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 
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6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
7. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych. 
8. Bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie gminy. 

1) Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Gniewoszowie.  
2) Wystąpienie Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Sieciechowie. 

9. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie i jej Filii w 
Zajezierzu w 2018 r. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2018 rok, 
2) Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  nieruchomości,  
3) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024, 
4) 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 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

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

Ad. 3.1 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej  nr VII 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
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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 
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. 

Ad. 3.2Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji nadzwyczajnej nr VIII. 

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 
Ryszard Bogusław Kupis ZA 
Stanisław Potyra ZA 

Wynik głosowania 

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

Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych z prac Komisji. 

Notatka: 

Swoje sprawozdanie przedstawili:  

- Przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki Gminy Marek Chołuj, który poinformował, 
że komisja odbyła swoje posiedzenie dnia 23 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w pełnym 
składzie.  Tematem prac komisji było sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Sieciechowie. Dobrze, że biblioteka funkcjonuje, że cieszy się dużym zainteresowaniem i że 
liczba czytelników utrzymuje się na podobnym poziomie w porównaniu z latami 
poprzednimi. Ponadto biblioteka oprócz tego zajmuje się również organizacją różnego 
rodzaju  uroczystości patriotycznych i kulturalnych. Następnie komisja omówiła projekty 
uchwał na sesje, gdzie najwięcej uwagi poświęcono zmianom budżecie w związku z 
wnioskami do budżetu. Komisja również poruszyła tematy związane ze szkolnictwem i 
wzrostem cen energii. 

-Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Kupis, który poinformował, że 
komisja odbyła swoje posiedzenie dnia 23 kwietnia w niepełnym składzie, ponieważ Pan 
Piotr Bieniarz przebywa na zwolnieniu lekarskim. W spotkaniu uczestniczył również Pan 
Wójt Arkadiusz Guba, oraz Pani Skarbnik Halina Wrona. Komisja zajmowała się kosztami 
ogrzewania obiektów gminnych. stwierdzając, ze należy w przyszłości pomyśleć o obniżeniu 
kosztów. Następnym punktem było sprawozdanie Gminnej biblioteki Publicznej w 
Sieciechowie, gdzie Komisja nie wniosła żadnych uwag, oraz omówiła projekty uchwał na 
sesję, do których nie wnosi żadnych uwag. Komisja przeprowadziła również kontrolę 
wydatków bieżących za miesiąc marzec, do których również nie wniosła żadnych uwag. W 
sprawach różnych poruszane były sprawy inwestycji w sołectwach.  

- Przewodniczący Komisji Ogólnospołecznej Pan Henryk Abramczyk, który poinformował, 
ze posiedzenie komisji odbyło się w dniu 24 kwietnia2019 r. o godz. 13.00. w pełnym   
składzie.  Tematem komisji było omówienie sprawozdania  Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Sieciechowie pod kierownictwem Pani Elżbiety Kalbarczyk. Komisja bardzo dobrze oceniła 
pracę Pani Kierownik. Komisja również odbyła Komisję wyjazdową do Komisariatu Policji w 
Gniewoszowie., gdzie komisja przyjęła wniosek od Pana Komendanta dotyczący zakupu 
samochodu dla Komisariatu Policji, jednak komisja nie została poinformowana, że jakiś czas 
temu Komisariat otrzymał samochód, który niestety później został odebrany i przekazany do  
komendy wojewódzkiej. Komisja omówiła również projekty uchwał na sesje, do których nie 
wniosła żadnych uwag, oraz w sprawach różnych zawnioskowano, aby wynająć  dwie toalety 
aby w okresie wakacyjnym umieścić przy plaży przy jeziorze Czaple w Sieciechowie, aby 
poprawić estetykę, oraz pomalować istniejące szalety. 
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Ad. 5 Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 

Notatka: 

Swoje sprawozdanie przedstawił pan wójt Arkadiusz Guba, który w punktach przedstawił 
swoje sprawozdanie za okres od 22 marca do 25 kwietnia 2019 roku: - Udział w spotkaniach 
wielkanocnych, - Podpisanie umowy z portalem Kozienice 24 pl, - Podpisanie umowy na 
przebudowę drogi ulicy Wiśniowej w Zajezierzu, - Podpisanie umowy na wykonanie projektu 
przebudowy drogi ul. Piłsudskiego w Zajezierzu, - Złożenie wniosku w ramach projektu 
"Mazowieckie strażnice OSP 2019" na przebudowę strażnicy OSP w Woli Klasztornej. 
wartość projektu 20 000 zł. - Złożenie wniosku dla szkół "Aktywna tablica", wartość projektu 
52 500 zł. - Złożenie wniosku  w ramach projektu "MIAS Mazowsze 2019" dla sołectw: 
Kępice, Opactwo, Wola Klasztorna, Głusiec i Mozolice Duże. Wartość projektu 50 000 zł. - 
Złożenie wniosku do  Ministerstwa sportu i Turystyki na Otwarte Strefy Aktywności "OSA" 
dla miejscowości Sieciechów i Zajezierze. - Złożenie wniosku WFOŚiGW o dofinansowanie 
usuwania azbestu na kwotę 23 822,10 zł. - Udział w Konwencie Wójtów w Kozienicach. - 
Udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Garbatka-Letnisko Panią Teresą Fryszkiewicz, oraz 
Wspólnotą Gruntową w Sieciechowie i przedstawicielem Lasów Państwowych w sprawie 
przejazdu kolejowego w ciągu drogi "Kolejka". W związku z wystąpieniem Pana Wójta z 
zapytaniem zwróciła się Sołtys Głuśca Pani Wanda Miazga, która zapytała, czy była 
podpisana umowa na budowę drogi w miejscowości Głusiec, ponieważ w swoim 
sprawozdaniu Pan Wójt nic nie wspominał o tej drodze. W odpowiedzi pan Wójt 
poinformował,że na tę drogę, oraz drogę w Mozolicach Małych  i w miejscowości Występ 
zostały złożone wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, niestety ta droga nie 
otrzymała dofinansowania, więc Gmina będzie realizować tę inwestycję z własnych środków. 
Niestety jest problem ze znalezieniem wykonawców. Ten sam problem jest w miejscowości 
Słowiki i Kępice. Jeżeli chodzi o Mozolice, to cały czas czekamy na informacje o 
dofinansowaniu. Z zapytaniem o spotkanie w sprawie kolejki zwrócił się Pan Paweł 
Witosław, który zapytał o przebieg spotkania. w odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że w 
spotkaniu uczestniczył również Pan radny Henryk Abramczyk, niestety sprawa z tym 
przejazdem nie jest prosta, ponieważ przejazd znajduje się już na terenie Gminy Garbatka-
Letnisko, która nie jest zainteresowana przejęciem tej drogi jako droga publiczna. Jedynym 
wyjściem jest podpisanie umowy dzierżawy przez Wspólnotę Gruntową w Sieciechowie,co 
niestety wiąże się z dużymi kosztami. Poprzedni wójt również zajmował się tym tematem, 
tematem, ale niestety z takim samym skutkiem. Pan Marek Chołuj zapytał o wykonanie 
projektu przebudowy drogi ul. Piłsudskiego. Pan Arkadiusz Guba poinformował, że 
wykonanie projektu na przebudowę tej drogi zlecił kilka lat wstecz były wójt Kazimierz 
Pochylski, który opiewał na kwotę około n miliona zł.  niestety nie jest już aktualny. Pan Wójt 
zlecił wykonanie projektu jedynie na remont nawierzchni, ponieważ wykonanie przebudowy 
drogi  ze zjazdami i chodnikiem mogłoby kosztować około 3 miliony zł. na co gminy nie stać. 
Gmina planuje złożyć wniosek w drugim naborze. Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk. który 
stwierdził, że jeżeli będziemy mieli wniosek na samą nawierzchnię, to możemy nie dostać 
dofinansowania, bo będzie zbyt mała ilość punktów niezbędnych do dofinansowania. Pan 
Wójt poinformował, że na spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim pytał o sposób punktacji. 
Niestety sam Wojewoda nie wiedział w jaki sposób będzie to oceniane, natomiast pełną 
przebudowę można by było robić,ale czy gminę na to stać. 
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Ad. 6  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

Notatka: 

W tym punkcie głos zabrali: - Pan Ryszard Kupis, który złożył  dwa wnioski: o uzgodnienie i 
umożliwienie przejazdu rolnikom w miejscowości Słowiki Stare, ponieważ droga na 
przestrzeni lat znacznie zmieniła swój bieg i weszła na teren prywatny, który nowy właściciel 
zagrodził, należy wyciąć drzewa, aby droga wróciła do swojego prawidłowego przebiegu, 
umożliwiając rolnikom swobodny przejazd, szczególnie w czasie żniw. Pani Sołtys 
Aleksandra Berent-Kowalik nadmieniła, że problem ten był już poruszany w poprzednim 
roku, niestety bez efektu.  Drugi wniosek dotyczy wystosowania pisma do służb zajmujących 
się udrażnianiem przepustów pod drogami gminnymi. Z zapytaniem zwrócił się Pan Henryk 
Abramczyk, który zapytał o swój wniosek odnośnie zmiany  planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości Sieciechów. W odpowiedzi Pan wójt poinformował, że 
poruszany był ten temat podczas komisji. Konsultował się również z firmą, która ten plan 
wykonywała i uzyskał informacje, iż  gmina wystąpiła o zmianę przeznaczenia ziemi pod 
budowę jednorodzinną a nie zagrodową, ale decyzja o takim zagospodarowaniu 
przestrzennym spotkała się z odmową wojewody w związku z tym , że jest to II klasa ziemi i 
budować mogą się jedynie rolnicy.  Pan Wójt nadmienił, że jest skłonny zaprosić na następną 
sesję osobę, która wykonywała ten plan i z pewnością wyjaśni wątpliwości. Głos zapytała 
Pani sołtys Małgorzata Wasiłek, czy będzie poprawiona droga, która została źle utwardzona 
po przeprowadzeniu kanalizacji.. W odpowiedzi Pan Jacek Bogucki poinformował, ze firma 
wykonująca kanalizację wykonywała również utwardzenie tej drogi, więc reklamację należy 
zgłosić do firmy, która w ramach robót gwarancyjnych powinna dokonać naprawy. 

Ad. 7 Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych. 

Notatka: 

Głos zabrał pan Wójt, który udzielił odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas poprzednie 
sesji Rady gminy: - W odpowiedzi na wniosek złożony przez mieszkańców miejscowości 
Wola Klasztorna w sprawie budowy chodnika poinformował, że wstępnie należy wykonać 
projekt.  Rozmawiał w tej sprawie ze Starosta, niestety wiadomo w jakiej sytuacji jest powiat. 
Pan Wójt proponuje współpracę Gminy ze wspólnota gruntową Wola Klasztorna i proponuje 
w budżecie na 2020 rok zaplanować środki na projekt drogi, aby zmobilizować powiat do 
współuczestniczenia w inwestycji, bo inwestycja budowy chodnika jest w gestii powiatu, 
gdyż znajduje się przy drodze powiatowej. W odpowiedzi na wniosek radnego Ryszard 
Kupisa w sprawie remontu drogi w miejscowości Słowiki Stare (Leśna Rzeka), Pan Wójt 
proponuje aby środki na remont drogi zaplanować w budżecie na 2020 rok, ponieważ w 
związku z budową świetlicy w Słowikach-Folwark będą dodatkowe koszty związane z 
budową zjazdu z drogi krajowej nr 48, gdzie sam projekt kosztuje 4 000 zł, dodatkowo 
budowa zjazdu wygeneruje dodatkowe koszty. -W odpowiedzi na wniosek Pani Sołtys wsi 
Głusiec i Zbyczyn o postawienie znaku ograniczenia prędkości, Pan Wójt poinformował, ze 
znaki te zostaną zamówione i postawione w najbliższym czasie. - W odpowiedzi na wniosek 
Pana Henryka Abramczyka w sprawie dopłat do połączeń komunikacyjnych Pan wójt 
poinformował, że rozmawiał z przewoźnikiem, oraz z parlamentarzystami PIS i ta inicjatywa 
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ustawodawcza jest w planach, być może w drugim kwartale roku. - W odpowiedzi na wniosek 
Pana Daniela Drachala w sprawie remontu drogi gminnej od Kępic do Przewozu, to należy 
zrobić projekt i wnioskować o środki zewnętrzne w przyszłym budżecie. Natomiast jeżeli 
chodzi o drogę powiatową, to problem się powtarza, ponieważ trudno będzie wyegzekwować 
od powiatu inwestycje remontu tej drogi, ale będzie trzeba próbować wpłynąć na decyzje 
powiatu. - W odpowiedzi na wniosek Pana Mirosława Szewca w sprawie wytyczenia drogi 
gminnej w miejscowości Mozolice Duże tzw. Wygon, droga zostanie wytyczona i 
zaplanowane zostaną środki w kwocie 2 000 zł. - W odpowiedzi na wniosek Pana Mirosława 
Szewca w sprawie wytyczenia granic działek przy terenie rekreacyjnym w Mozolicach 
Dużych, Pan Wójt poinformował, że teren nie jest własnością Gminy,ale wspólnoty 
gruntowej, gdzie gmina podpisała umowę dzierżawy na 5 lat. Według Pana Wójta powinno 
być odwrotnie to nie gmina powinna inwestować, ale wspólnota, tym bardziej, że w Gminie 
jest kilka wspólnot, które wspierają Gminę, a nie oczekują wsparcia. Wobec czego Pan Wójt 
proponuje wykorzystać środki, które zostały przeznaczone, ale nie wszystko od razu, zdaniem 
Wójta miejscowość i tak otrzymała spore środki z budżetu, tym bardziej, ze są również inne 
miejscowości, które nie mają żadnych środków zaplanowanych na ten rok. Być może, że 
jeżeli będzie taka potrzeba w związku z inwestycja na tym terenie, to jak najbardziej 
przychyli się, aby dołożyć. - W odpowiedzi na następny wniosek Pana Mirosława Szewca w 
sprawie dołożenia kwoty 30 000 zł do budowy drogi w miejscowości  Mozolice Małe, Pan 
Wójt poinformował, ze niestety złożony został już wniosek o dofinansowanie w kwocie 50 
000 zł. Pan Wójt proponuje w następnym roku budżetowym zaplanować większe środki i 
znowu ubiegać się o dofinansowanie. Pan Wójt poinformował, że co prawda negatywnie 
odpowiada na wnioski do  budżetu, ale nie może pozwolić na wydanie wszystkich wolnych 
środków, które były przeznaczone na budowę kanalizacji. 

Ad. 8 Bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie gminy 

Notatka: 

Głos zabrał Pan Przewodniczący Stanisław Potyra, który stwierdził, że obok podstawowej 
opieki zdrowotnej,  bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, to bardzo ważne 
aspekty  z życia Gminy. 

Ad. 8.1 Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Gniewoszowie. 

Notatka: 

Głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie Pan Inspektor Adam Kultys, 
który przedłożył Radzie sprawozdanie z działalności komisariaty Policji w Gniewoszowie za 
rok 2018.  Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. W swojej wypowiedzi odniósł 
się do wypowiedzi Pana radnego Henryka Abramczyka odnośnie przekazania samochodu 
współfinansowanego przez gminy Sieciechów, Gniewoszów i Garbatka-Letnisko do 
Komendy Głównej Policji, że faktycznie takie przekazanie nastąpiło, ale obecnie w związku z 
nieszczęśliwym wypadkiem samochodu, który został również współfinansowany ze środków 
gminnych w komisariacie policji w Gniewoszowie brakuje samochodu, aby zapewnić 
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prawidłowe funkcjonowanie komisariatu. Poprosił  radę o przychylne ustosunkowanie się do 
prośby o dofinansowanie zakupu samochodu.  Głos zabrał Pan Ryszard Kupi, który jest jak 
najbardziej za tym aby dofinansować zakup samochodu, ale żeby nie b yło ponownie takiej 
sytuacji, ze gmina dołoży, a samochód trafi do Komendy Wojewódzkiej. W nawiązaniu do 
wypowiedzi Pan Komendant poinformował, że analogicznie do poprzedniej sytuacji w 
umowie dofinansowania należy zawrzeć bezpieczny zapis o tym, iż samochód będzie 
użytkowany tylko w  komisariacie w Gniewoszowie. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który 
poinformował, żed pismo w sprawie dofinansowania samochodu wpłynęło na jego ręce, ale 
sam nie może podjąć takiej decyzji. Jeżeli Pani Skarbnik wygospodaruje środki, a rada 
podejmie stosowna uchwałę, to komisariat otrzyma wsparcie na zakup samochodu. Głos 
zabrał pan Wójt, który zwrócił się z zapytaniem do Pana Komendanta o losy zakupu 
samochodu, jeżeli jedna z gmin nie będzie chciała dołożyć do samochodu. W odpowiedzi Pan 
Komendant Andrzej Kultys poinformował, że będzie się starał aby wszystkie gminy 
współfinansowały zakup samochodu. Głos zabrała Pani Skarbnik, która zasugerowała, aby 
umowę ubezpieczenia  tak zawrzeć, aby za ewentualne uszkodzenia samochodu 
odszkodowanie trafiło do komisariatu policji . Głos zabrał Pan Henryk Abramczyk, który 
zapytał o wjazd do jego posesji, który został nieprawidłowo zamontowany, ponieważ 
powoduje zapychanie się rynienek odpływowych, co w konsekwencji powoduje zastoiny 
stwarzające niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, Czy Policja może w tej sprawie podjąć 
interwencję u zarządcy drogi. Pan Komendant poinformował, że  może interweniować w tej 
sprawie, natomiast w tej sprawie powinna interweniować Rada Gminy. 

Ad. 8.2 Wystąpienie Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Sieciechowie 

Notatka: 

Głos zabrał Prezes Zarządu gminnego OSP Pan Kazimierz Mastalerz, który powitał  wójta, 
radnych i sołtysów. Przedłożył swoje sprawozdanie z działalności pięciu jednostek OSP 
działających  na terenie Gminy Sieciechów. Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokołu.  
Głos zabrała Pani Sołtys Magdalena Grzebalska, która poruszyła problem zaniedbanych, nie 
działających i  nieoznaczonych hydrantów. W odpowiedzi Pan Kazimierz Mastalerz 
poinformował, że na zebraniach OSP ten problem omawiano, ale straż może to wykonać 
jedynie w porozumieniu z Gminą. Głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, ze sieć 
wodociągowa jest bardzo zaniedbana. Obecnie zostały zakupione zasuwy, aby sukcesywnie 
montować zasuwy odcinające poszczególne  miejscowości. Głos zabrała Pani Sołtys 
Małgorzata Wasiłek i poinformowała, że obok niej na polu znajduje się hydrant, który nie jest 
oznaczony i w takim przypadku może zostać zaorany, bądź nawet wyrwany, takie hydranty 
również powinny mieć widoczne oznaczenia. Ponownie głos zabrał Pan Kazimierz Mastalerz, 
który poruszył problem zdarzeń drogowych i informacji w związku z tym aby  dokładnie 
informować o zdarzeniu, bo bardzo często dzieje się tak, że jest jedynie stłuczka, a na miejsce 
przyjeżdżają niepotrzebnie trzy jednostki, co generuje dla gminy niepotrzebne  koszty. Głos 
zabrał Pan Mirosław Szewc, który zapytał, czy któraś z jednostek ubiegała się o środki 
finansowe na przykład do ORLENU. W odpowiedzi Pan Kazimierz Mastalerz stwierdził, że 
jednostki ubiegają się o środki u różnych instytucji, ale nie potrafi powiedzieć do jakich 
instytucji kierowały te wnioski.  Głos zabrał Pan Przewodniczący Stanisław Potyra, który 
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podziękował za przedłożenie sprawozdania Panu Komendantowi i zarządził przerwę w 
obradach.  Po przerwie obrady wznowiono. 

Ad. 9 Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie i jej 
Filii w Zajezierzu w 2018 r. 

Notatka: 

Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie i Filii w Zajezierzu 
szczegółowo zostało omówione na posiedzeniach komisji, Radni nie mieli uwag do 
przedłożonego sprawozdania. 

Ad. 10.1 Podjęcie uchwały nr IX/43/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Sieciechowie za 2018 rok 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
Jadwiga Piórkowska ZA 
Justyna Pachnia ZA 
Marek Chołuj ZA 
Mirosław Pułka ZA 
Mirosław Sylwester Szewc ZA 
Monika Agnieszka Krawczyk ZA 
Paweł Witosław ZA 
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. Uwag do uchwały 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 została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad. 10.2 Podjęcie uchwały nr IX/44/19 w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przejęcie  nieruchomości. 

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 
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. Uwag do uchwały 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 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 10.3 Podjęcie uchwały nr IX/44/19  w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2019-2024. 

Nazwisko i imię Głosowanie 
Agnieszka Kuś ZA 
Anna Kowalczyk ZA 
Barbara Czerska ZA 
Daniel Drachal ZA 
Henryk Aleksander Abramczyk ZA 
Jadwiga Piórkowska ZA 
Justyna Pachnia ZA 
Marek Chołuj ZA 
Mirosław Pułka ZA 
Mirosław Sylwester Szewc ZA 
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Monika Agnieszka Krawczyk ZA 
Paweł Witosław 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. Uwag do uchwały 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 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 10.4 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 ZA 
Justyna Pachnia ZA 
Marek Chołuj ZA 
Mirosław Pułka ZA 
Mirosław Sylwester Szewc ZA 
Monika Agnieszka Krawczyk ZA 
Paweł Witosław 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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O wyjaśnienie uchwały poprosił Pan Marek Chołuj. Zmiany w budżecie wyjaśniła Pani 
Skarbnik Halina Wrona, która poinformowała, że  zmiany są związane z wprowadzeniem po 
stronie dochodów i wydatków  kwoty 66 522, 00 zł, która składa się z subwencji 
wyrównawczej oświatowej w kwocie 59 122,00 zł,  oprócz tego  zwiększono dochody  
obciążające ośrodki zdrowia za energię elektryczną o 1 400 zł. oraz zwiększono dochody o 1 
000 zł. w związku z kosztami upomnień za śmieci, oraz zwiększono dochody w związku z 
odsetkami za nieterminowe opłaty za śmieci w kwocie 5 000 zł. W związku z tym 
zwiększono również wydatki o takie same kwoty. Następnie treść uchwały odczytała Pani 
Monika Krawczyk. Uwag do uchwały 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 została 
przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 11 Sprawy różne. 

Notatka: 

Głos zabrała Pani Sołtys Magdalena Grzebalska, która poruszyła sprawę wałęsających się 
psów, które zazwyczaj mają właścicieli. Psy bardzo często atakują dzieci idące do szkoły i 
może dojść do nieszczęścia. Poprosiła Pana Wójta o skierowanie informacji do mieszkańców, 
aby zamykali swoje psy.  Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który poinformował, że 
rozmawiał z przedstawicielem firmy zainteresowanej budową gazociągu, i prosi sołtysów o 
sporządzenie list mieszkańców deklarujących chęć podłączenia gazu.  Z zapytaniem zwrócił 
się Pan sołtys Leszek Czerski, który zapytał o koszt przyłączenia gazu. W odpowiedzi Pan 
Przewodniczący poinformował, ze jest to kwota około 2 500,00 zł. Następnie głos zabrał Pan 
Wójt, który zaapelował do sołtysów aby przystąpili do realizacji funduszu sołeckiego, aby nie 
doszło do sytuacji, że fundusz nie zostanie wykorzystany. 

Ad. 12 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 

 


