
P R O T O K Ó Ł Nr HI/15 
zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 26 lutego 2015r. 

Obrady rozpoczęto o godz. 9 0 0 , a zakończono o godz. 14 0 0 . 
Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 15 t j . 100% składu Rady wg załączonej listy obecności. 

Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 
1. Pan Grzegorz Zieliński - Wójt Gminy 
2. Pan Tomasz Gójski - Zastępca Wójta 
3. Pani Małgorzata Pańczak - Sekretarz Gminy 
4. Pani Danuta Zwierz - Skarbnik Gminy 
5. Pani Agnieszka Uścińska - Radca Prawny Urzędu Gminy 
6. Pani Elżbieta Jurkowska - Dyrektor GBP w Siennicy 
7. Pani Katarzyna Wyszogrodzka - Jagiełło - Kierownik SPZOZ 
8. Pan Norbert Wielgos - Radny Rady Powiatu Mińskiego 
9. Pan Zbigniew Piłatkowski - Radny Rady Powiatu Mińskiego 
oraz 32 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. 
4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
5. Planowany zakres remontowy dróg gminnych i powiatowych. 
6. Ocena stanu funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy (realizacja zadań statutowych 

przez SPZOZ w Siennicy w 2014 r.). 
7. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy w 2014 r. 
8. Sprawozdanie z prac doraźnej Komisji Statutowej. 
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

• wyrażenia zgody na realizację projektu ..Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" 
nr 2014-1-PL01-KAI01-000468 pt: ..Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym" 

• zmian w Uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. 
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015-2024 

• zmian w budżecie gminy na 2015 r. 
• oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Siennica oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Siennica 

• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowodwór - działka nr 
259/6 

• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowodwór - działki nr 259/5 
i 271/3 

• przyjęcia ..Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2015 roku" 

• przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy 
13. Zamknięcie sesji. 

Ad. pkt 1 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Pan Zenon Jurkowski, witając 
wszystkich uczestników obrad. 



Na podstawie listy obecności radnych Pan Przewodniczący stwierdził, że obrady oraz podejmowane 
uchwały będą prawomocne. 

Ad. pkt 2 
Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie pod obrady uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację projektu ..Staże zagraniczne pomocne w karierze". 
Pani Agnieszka Szczepańska - dyrektor ZS Siennica poinformowała, że jest to już kolejny 
wniosek, z którym szkoła występuje. Jest to wniosek o podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, 10 
nauczycieli wyjedzie na 6 tygodni do Portugalii. Projekt ERAZMUS+ nie wymaga wkładu 
własnego, czas trwania 1 czerwca 2015r. do 1 czerwca 2016r. 

W/w wniosek został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu. 

Porządek obrad, po wprow adzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy: 
- zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na usuwanie azbestu, będziemy chcieli teraz wyłonić 
wykonawcę. Od 2 marca można składać wnioski o dofinansowanie tego zadania. 
- odbył się konkurs na stanowisko ds. księgowości podatkowej, jeśli ta osoba przejdzie badania 
lekarskie to w poniedziałek zacznie prace, 
- w Jakubowie odbyło się spotkanie w sprawie dodatkowego RIPOK-u. to jeszcze długo potrwa, 
dlatego podjęliśmy decyzję o przygotowaniu dokumentacji projektowanej na rekultywację naszego 
wysypiska, 
- został ustalony kolejny etap harmonogramu na modernizacje SUW Siennica, 
- odbyło się spotkanie z sołtysami po wyborach, gratuluję wszystkim wyboru, przedstawił krótkie 
sprawozdanie z wyborów (w załączeniu). 

Ad. pkt 4 
Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
Pan Ryszard Reszczyk zwrócił się do prasy obecnej na Sali, w ..Nowym Dzwonie" był artykuł 
0 urodzinach 100-latka w naszej gminie, nie wie kto udzielał informacji, ale był błąd w danych 
dotyczących dzieci, napisane było, że miał 2 córki i 2 synów, a tak naprawdę mail 1 syna. który 
zmarł w wieku 19 lat. W ,.Co słychać?" była na ten temat tylko mała wzmianka i tez z błędami. 
Pan Aleksander Kot także poruszył temat artykułu prasowego, gdzie była informacja 
w ..Co słychać?", że większa liczba wiceprzewodniczących będzie wiązała się z większym 
budżetem gminy, co nie jest prawdą, gdyż nie mamy większej diety niż pozostali radni. Ponadto 
poinformował, że od dłuższego czasu postuluje o powstanie kanalizacji w Grzebowilku. jako gmina 
nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, więc musimy mieć gotowy projekt jak będzie nabór do 
środków unijnych. Trzeba się z tym spieszyć, bo możemy nie zdążyć kiedy zostaną uruchomione 
środki unijne. 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że Pan radny widzi tylko Grzebowilk. miała być opracowana 
koncepcja dla innych miejscowości. Im większa inwestycja tym większe dofinansowanie, trzeba 
patrzeć całościowo. 

Ad. pkt 5 
Planowany zakres remontowy dróg gminnych i powiatowych. 
Pan Wójt poinformował, że w tym roku z inwestycji drogowych będą robione ulice Wiśniowa 
1 Graniczna. W marcu ogłaszamy przetarg na zakup kruszyw, pytanie co z równiarką. Musimy mieć 
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rezerwę, aby poprawiać drogi na bieżąco. Po wykopach przy wodociągach w Siennicy są na 
niektórych ulicach problemy z przejezdnością, firma stara się to udrażniać. Będziemy kopali rowy 
przy drogach gminnych. 
Pan Stanisław Majszyk poruszył sprawę projektu ulic Wiśniowej i Granicznej, robił to ten sam 
projektant co drogę Nowy Starogród - Majdan i przez Pogorzel. Nie udało mi się dostać tego 
projektu, ale chciałbym, aby ktoś tą dokumentację zweryfikował przed ogłoszeniem przetargu. 
Pan Wójt poinformował, że pewne działania podjęliśmy, spotkaliśmy się z Panem Nadanym, jeśli 
chodzi o drogę Nowy Starogród - Majdan to poprawi projekt, trzeba zrobić odwierty. Ulice -
do wniosku musimy poprawić kosztorys, poprosil iśmy innego projektanta, aby to zobaczył, 
ale odmówił. Pan Nadany ma przygotować zaktualizowany kosztorys. Poprawa dokumentacji 
w ramach tych pieniędzy. 
Pani Hanna Dąbrowska stwierdziła, że dodatkowe ilości kruszywa są na drogi w Siennicy, 
ja w dwóch miejscach w Nowym Zglechowie też bym poprosiła o dowiezienie. 
Pan Norbert Wielgos - radny Rady Powiatu Mińskiego - wyjaśnił, że nie jest w stanie określić 
jednoznacznie zakresu remontów, nawet Pan Solonek nie może tego określić. Będzie wykonana 
dokumentacja mostu w Starogrodzie. 
Pani Hanna Dąbrowska poinformowała, że nasze sołectwa przeznaczyły swoje fundusze sołeckie 
na chodniki przy drodze powiatowej, czy coś się z tym dzieje? 
Pan Norbert Wielgos wyjaśnił, że wiele gmin przekazuje swoje środki do powiatu na remonty 
dróg. musimy zakończyć jedną inwestycję i dopiero przejść dalej. Będziemy wykonywali przeglądy 
dróg powiatowych. 
Pani Teresa Łojszczyk zapytał kiedy będzie położony asfalt na drodze Starogród - Transbór? 
Pan Norbert Wielgos wyjaśnił, ze dowie się jak najszybciej, przedstawię Państwa głos w Radzie 
Powiatu. Odpowiadamy za cały powiat. 
Pan Stanisław Majszyk zapytał o budżet powiatu, co tam jest zaplanowane na ten rok, jakie 
inwestycje będą realizowane jeśli chodzi o drogi? 
Pan Norbert Wielgos wyjaśnił, że Zarząd Dróg Powiatowych przedstawia Radzie Powiatu plany 
inwestycyjne. Musi się odbyć wiosenny przegląd dróg i dopiero będzie decyzja. Na razie jest tylko 
dokumentacja mostu w Starogrodzie. Przegląd dróg zaczął się w zeszłym tygodniu i powinien 
zakończyć się na początku marca. 
Pan Wójt poinformował, że gmina złożyła dwa wnioski do budżetu powiatu: 
- wniosek o drogę Starogród - Transbór - sołectwa zrobiły chodnik i miejsca postoju; 
- wniosek o drogę Siennica - Kuflew - sołectwa przeznaczyły swoje fundusze sołeckie na 
wykonanie chodników przy drodze powiatowej. 
Na początku marca spotykam się z dyr. Solonkiem i starostą i zdecydujemy co będzie robione. 
Później z Państwem się spotkamy. Po wiosennym przeglądzie dróg powiatowych wiele się wyjaśni. 
Pan Przewodniczący poinformował, że pielęgnacja drzew przy drodze Siennica - Cegłów 
pozostawia wiele do życzenia, przekazał zdjęcia. 
Pani Teresa Łojszczyk poinformowała, że na drodze Siennica - Parysów są powyrywane pobocza, 
uskoki w asfalcie. 
Pan Artur Antosiewicz poinformował o dziurach w drodze do Dłużewa. 
Pan Norbert Wielgos poinformował, że nie możemy zająć się tylko drogami z gminy Siennica, 
czekamy na wszystkie gminy. Przyjże się tym drogom i najgorszym odcinkom. Wysuniemy swoje 
wnioski do Rady Powiatu. 
Pani Hanna Dąbrowska podziękowała za wykonanie drogi Siennica - Zglechów do mostu. Mam 
nadzieję, że przegląd zostanie wykonany rzetelnie, nasz odcinek jest najgorszy i mam nadzieję, że 
będzie robione w pierwszej kolejności. Zapytała kto zdecydował o wykonaniu dokumentacji mostu 
w Starogrodzie? 
Pan Norbert Wielgos nie wie, kto to wybrał, miał nadzieję, że będzie Pan Solonek i więcej 
wyjaśni. 
Pan Przewodniczący zauważył, ze była robiona ul . Czarnockiego, a czy coś będzie robione ze 
zjazdami i rowami? 
Pan Norbert Wielgos wyjaśnił, że nic nie wie w tym temacie, poprosi o pismo do biura Rady. 
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Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) poinformowała, że od naszej strony jest tablica 
informacyjna o powiecie garwolińskim, a od drugiej strony nie ma tablicy o powiecie mińskim. 
Pobocza są bardzo powyrywane na drodze Siennica - Starogród. 
Pan Przewodniczący podziękował za przybycie i ma nadzieję, że przedstawione zostaną te nasze 
problemy na Radzie Powiatu. 
Pan Wójt poinformował, że sołtysi zgłaszali na zebraniach soleckich swoje uwagi, taka analiza 
została sporządzona. Poza tym codziennie zapraszam do siebie sołtysów. 
Pani Celina Całka (sołtys wsi Siennica I I I ) zapytała, czy jest możl iwe ograniczenie tonażu 
samochodów ciężarowych, te samochody są przeładowane i niszczą drogi asfaltowe i żwirowe. 
Pani Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) stwierdziła, że u niej na wsi żadna 
droga nie jest przejezdna, można tam utknąć. Porosimy o poprawę stanu tych dróg. Dodatkowo 
droga jest przez bobry popsuta, jest niebezpiecznie i nie ma przejazdu. 
Pani Alina Zgódka (sołtys wsi Dzielnik) poinformowała, że droga do dzielnika jest dobra, ale do 
Cegłowa jest odcinek ponad 100 metrów, który robiony jest przez naszych rolników i most jest do 
poprawy. Zgłaszaliśmy to już do Cegłowa. 
Pan Wójt poinformował, ze można zgłaszać drogi do Pani Chrzanowskiej, do mnie oraz 
do Zastępcy. Mieliśmy informację o rozjeżdżaniu drogi w Wojciechówce. postawiliśmy znaki 
o tonażu, ale z tego co mi wiadomo to już ich nie ma. 
Pani Janina Malinowska (sołtys wsi Strugi Krzywickie) poinformował, że u nas są już takie 
drogi, ze nie można tam przejechać, równiarka też nic nie pomoże. Za ten fundusz sołecki co my 
mamy to nam długo się zejdzie, aby je naprawić. 
Pan Zbigniew Pilatkowski - radny Rady Powiatu Mińskiego - pogratulował radnym wyboru oraz 
wójtowi. Dróg w powiecie jest bardzo dużo, wnioski do budżetu powiatu będę także w Państwa 
imieniu przekazywał. Gmina Siennica bardzo się zmieniła i to na pozytywnie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że wcześniej składane uwagi prześlemy panom radnym. 
Będzie także panów zapraszać na kolejne sesje. 

Ad. pkt 6 
Sprawozdanie z funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy (realizacja zadań 
statutowych przez S P Z O Z w Siennicy w 2014r.) przedstawiła Pani Katarzyna Wyszogrodzka-
Jagiełlo - kierownik w/w jednostki. 

(Sprawozdanie w załączeniu) 
Pani Marzanna Zgódka stwierdziła, że jest problem z pediatrą w naszym Ośrodku. 
Pani Kierownik wyjaśniła, że mamy 3 pediatrów, przyjmują przez 5 dni, wszystkie dzieci, które 
nie zostały przyjęte do pediatry w tym dniu są przyjmowane przez internistę, nikogo nie odsyłamy. 

Ad. pkt 7 
Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy w 2014r. 
przedstawiła Pani Elżbieta Jurkowska - dyrektor w/w placów ki. 

(Sprawozdanie w załączeniu) 
Pani Krystyna Czmoch zapytał jak wygląda współpraca ze szkołami, widzi tylko szkołę PSP 
w Siennicy i PSP w Grzebowilku. 
Pani Dyrektor poinformowała, że pierwszy rok prowadziła program współpracy ze szkołami i po 
raz ostatni. Tylko te dwie szkoły wyraziły chęć współpracy, od innych nie było odzewu. 

Ad. pkt 8 
Sprawozdanie z prac doraźnej Komisji Statutowej przedstawił Pan Zenon Jurkowski -
Przewodniczący w/w Komisji. 

(Sprawozdanie w załączeniu) 
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Pan Przewodniczący wniósł o wprowadzenie zmian w pkt 9 porządku obrad, aby jako pierwszą 
przegłosować uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Kompetencje kluczowe 
w nauczaniu szkolnym". 

Głosowanie nad wnioskiem o zmianę w pkt 9 porządku obrad 
za - 9 głosów 

przeciw - 0 głosów 
wstrz. się - 6 głosów 

Ad. pkt 9 
Rada Gminy w Siennicy podjęła następujące uchwały: 

• Uchwała Nr 111.0007.18.2015 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.02.2015 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" 
nr 2014-1-PL01-KA101-000468 pt: „Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym" 
- została podjęta w wyniku głosowania: 

za - 10 głosów 
przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 5 głosów 

• Uchwała Nr 111.0007.19.2015 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.02.2015 r. w sprawie zmian 
w Uchwale Nr II.0007.8.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. dotyczącej 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015-2024 - została podjęta 
w wyniku głosowania: 

za - 14 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrz. się - 1 głos 

• Uchwała Nr 111.0007.20.2015 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.02.2015 r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2015 r. - została podjęta w wyniku głosowania: 

za - 14 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrz. się - 1 głos 

• Uchwala Nr 111.0007.21.2015 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.02.2015 r. w sprawie oceny 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Siennica oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Siennica - została podjęta jednogłośnie. 

• Uchwała Nr 111.0007.22.2015 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.02.2015 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowodwór - działka 
nr 259/6 - została podjęta jednogłośnie. 

• Uchwała Nr 111.0007.23.2015 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.02.2015 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowodwór - działki nr 259/5 
i 271/3 - została podjęta jednogłośnie. 

• Uchwała Nr 111.0007.24.2015 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.02.2015 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zw ierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2015 roku" - została podjęta jednogłośnie. 
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• Uchwała Nr 111.0007.25.2015 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.02.2015 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii - została podjęta jednogłośnie. 

• Uchwala Nr 111.0007.26.2015 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.02.2015 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" 
pt. „ M O B I L N O Ś Ć E D U K A C Y J N A K A D R Y ZS W S I E N N I C Y " , w ramach programu 
E R A Z M U S + - została podjęta w wyniku głosowania: 

za - 13 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrz. się - 2 głosy 

Pani Krystyna Czmoch zaproponowała, aby z osobami, które wezmą udział w tym projekcie, 
podpisać umowy na pozostanie na jakiś okres w tej szkole. 
Pan Wójt stwierdził, że jest to słuszna uwaga, ale taką umowę może zawrzeć tylko dyrektor szkoły 
i taką propozycję złożę pani dyrektor. 

Ad. pkt 10 
Odpow iedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
Formalne wnioski nie zostały zgłoszone. 

Ad. pkt 11 
Sprawy różne i wolne w nioski: 
Pan Wójt poruszył sprawę gazu w Siennicy - jest to realne zadanie, ale musi być dużo wniosków 
ze strony mieszkańców, głównie na ogrzewanie, nie na gotowanie. Jeśli do ogrzewania budynków 
będzie dużo wniosków to jest większa szansa na realizację tego zadania. Wnioski można składać 
do końca czerwca tego roku u nas w urzędzie i do gazownictwa w Mińsku Mazowieckim na 
ul . Szczecińskiej. Na stronie internetowej są już zamieszczone informacje w tym temacie. Pań 
Zastępca może odpowiedzieć na Państwa pytania. Jeśli zajdzie potrzeba spotkania z mieszkańcami 
to nie ma problemu. 
Pan Zastępca Wójta poinformował, ze rozmawiał z PGNiG, jedynym przyłączem jest Grzebowilk, 
przejść przez Pogorzel, ale musi być minimum 250 przyłączy na ogrzewanie na jednej l in i i . Jeśli 
będą wnioski na wodę to odrzucą nam projekt. Musimy wykazać duże zużycie gazu, w granicach 
8 tys. m . Na stronie UG pokazała się informacja o gazyfikacji gminy, są tam wszelkie dane dla 
mieszkańców. Prosiłbym o rozpropagowanie wśród mieszkańców takiej informacji. Na tym etapie 
nic nas to nie kosztuje, tylko wykazujemy zainteresowanie i wydadzą decyzje. Chciałbym, aby te 
wnioski spływały do urzędu, abyśmy mieli ogólny pogląd w tym temacie. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że Pań Wójt obiecał kampanię informacyjną, aby były pokazane 
wszystkie koszty. Są wnioski o spotkania we wsiach, ułożyć taki harmonogram. 
Pan Zastępca Wójta poinformował, że te informacje są na stronie, w razie pytań proszę o kontakt 
ze mną. Możemy organizować spotkania. 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że tutaj są też zakłady pracy, może wystarczy tylko 200 czy 
100 odbiorców, jak dużo będzie zakładów pracy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że dlatego te wnioski lepiej składać do urzędu, aby było 
rozeznanie. 
Pani Hanna Dąbrowska stwierdziła, że kampania informacyjna powinna być prowadzona również 
w sposób tradycyjny, czyli sołtysi zamieszczą informacje na swojej tablicy ogłoszeń. 
Pan Wójt poinformował, że wszyscy sołtysi, którzy byli w piątek na spotkaniu otrzymali wzór 
wniosku, który mogą wywiesić w tablicach. Na stronie jest dużo informacji pozwalających podjąć 
decyzję. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że gazyfikacja gminy daje nam możliwości rozwoju działań 
proekologicznych oraz przyciągnięcie nowych przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy. 
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co wiąże się z wpływami do budżetu. Będziemy zmieniać plan zagospodarowania przestrzennego 
i gazyfikacja uatrakcyjni naszą gminę. Ponadto przedstawił następujące sprawy: 
- pismo od GOPS-u - proszę się z nim zapoznać i reagować w razie potrzeby, 
- kontakt ze mną jest w każdy poniedziałek w godz. 10-13, adres email oraz adresy emailowe 
wszystkich radnych na stronie są dostępne. 
- zajmuję się redagowaniem zakładki Rada Gminy, zachęcam do jej odwiedzania, 
- korzystanie z hali sportowej dla samorządowców, wtorki i czwartki w godzinach wieczornych. 
Pani Celina Całka (sołtys wsi Siennica I I I ) poruszyła sprawę drogi dojazdowej do cmentarza, tam 
jest tylko błoto, można by wysypać tłuczniem. Ponadto handlujący zajmują parking przy cmentarzu 
i nie ma miejsca do parkowania. 
Pan Wójt stwierdził, ze trzeba będzie wykonać stosowny projekt na drogę i parkingi, ale przy 
pozyskaniu środków zewnętrznych. Jesteśmy właścicielami działki obok cmentarza. 
Pan Zastępca Wójta poinformował, że jesteśmy na etapie analizy oświetlenia ulicznego. 
zastanawiamy się nad wymianą lamp z sodowej na LED-y. Środki chcielibyśmy pozyskać z RPO. 
Mamy około 1100 punktów oświetlenia ulicznego i dwa rodzaje oświetlenia. Musimy wykonać 
najpierw analizę kosztów. Pan Marek Pyza przedstawi działanie żarówek i opraw. 
Pan Marek Pyza poinformował, że są dwie opcje: wymiana oprawy lub żarówek. Przedstawił kilka 
opraw i żarówek. Możemy mieć 50% oszczędności, a nawet więcej. Cena uzależniona jest od ilości 
zamówienia i czasu oczekiwania. 
Pan Przewodniczący zapytał na jakich zasadach można je przetestować? 
Pan Zastępca Wójta poinformował, że wybieramy na terenie gminy punkt poboru prądu, aby 
ocenić efektywność żarówki i moc, wymienimy wszystkie żarówki na l in i i . Koszty to tylko prąd. 
Pan Przewodniczący przypomniał o poprawie stanu ulic w Siennicy po wykonaniu wodociągu 
oraz trzeba uaktualnić oznakowanie. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jes teśmy w kontakcie z firmą WODROL, wykonują oni naprawy tych dróg, 
aby były przejezdne. Pismo w tej sprawie do przesra zostało wysłane. Jeśli tego nie naprawią, to 
tymi kosztami obciążymy firmę. 
Jeśli chodzi o znaki na ulicach w Siennicy to prosimy innych o zgłoszenia, gdyż będziemy kupować 
dla wszystkich wsi znaki. 
Pani Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) stwierdziła, że skoro będzie zmiana 
oświetlenia, to u nas przydałoby się wymienić słupy, gdyż mamy jeszcze drewniane. 
Pan Wójt stwierdził, że dobrze byłoby zaprosić kogoś z energetyki, ludzie dużo zgłaszają 
problemów, wielokrotnie interweniujemy. Powiedzą nam może o planach na terenie naszej gminy. 
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że można przygotować im zestaw pytań i im przesłać, aby się 
przygotowali do tematu. 
Pan Stanisław Majszyk zauważył, że dowożenie tłucznia i bieżące naprawy dróg trzeba uruchomić 
jak najszybciej, stan dróg jest bardzo zły. wiele jest nieprzejezdnych. 
Pan Marek Soćko stwierdził, że jeśli chodzi o materiał na drogi żwirowe, to sołtysi nie powinni 
składać wniosków na żwir. lepiej mniej zrobić, ale kruszywem, aby to było efektywniejsze. 
Pan Wójt poruszył sprawę doprojektowywania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 
w Grzebowilku - mamy ofertę, aby na inne miejscowości to rozciągnąć i podłączyć część do 
Grzebowilka i do Siennicy. Musimy znaleźć pieniądze najpierw. 86 tys. zł brutto to projekt 
oczyszczalni w Grzebowilku , a projekt na kanalizację to 92 tys. zł. Musimy być przygotowania na 
pieniądze unijne. 
Pan Stanisław Majszyk zapytał, co się dzieje z naszym gimbusem? 
Pan Wójt wyjaśnił, że kierowca złożył rezygnację, szukaliśmy na Vi etatu, była osoba tylko przez 
miesiąc. Tutaj są specyficzne uprawnienia. Szukaliśmy innego rozwiązania. Autobus ma swoje lata 
i były częste naprawy. Mamy firmę Rapit. która w oparciu o zakup biletów miesięcznych wozi 
dzieci. 
Pani Hanna Dąbrowska poinformował, że chciałaby aby nie było sytuacji, że środki na inwestycje 
trafiły znowu w te same miejsca. Proponują dać tam gdzie nie było inwestowane do tej pory. Zrobić 
wykaż z 20 lat ile dostał Zglechów i Nowy Zglechów w porównaniu do innych miejscowości. 
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Pan Przewodniczący zapytał o kanalizację, czy jest gotowa jakaś koncepcja, jakie kroki możemy 
podjąć? 
Pan Wójt wyjaśnił, że na komisjach marcowych musimy to przedyskutować konkretnie, 
co będziemy robić. Wiadomo, że bez środków zewnętrznych tego nie wykonamy. 
Pan Stanisław Majszyk zauważył, że w budżecie są zaplanowane środki na remont urzędu, Pan 
Wójt miał przedstawić harmonogram tego remontu. 

Pan Wójt odpowiedział, że przygotuje na piśmie, ale musimy przeanalizować koszty. 

Ad. pkt 12 

Protokół Nr 11/14 z sesji Rady Gminy w Siennicy odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. został przyjęty 
w głosowaniu: 

za - 14 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrz. się - 1 głos 

Ad. pkt 13 
Dziękując wszystkim za udział w obradach. Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia 
I I I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: PRZEWODNICZĄCY 
insp. d/s Rady Gminy 

Ewa Chwesiuk 
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