
P R O T O K Ó Ł Nr 11/14 
zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 29 grudnia 2014r. 

Obrad} rozpoczęto o godz. 9 , a zakończono o godz. 15 . 
Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 tj . 93.3% składu Rady wg załączonej 
listy obecności. 
Nieobecni radni: 
Pani Anna Wilk zam. Pogorzel 

Spoza sktadu Rady w sesji uczestniczyli: 
1. Pan Grzegorz Zieliński - Wójt Gminy 
2. Pani Małgorzata Pańczak - Sekretarz Gminy 
3. Pani Danuta Zwierz - Skarbnik Gminy 
4. Pani Agnieszka Uścińska - Radca Prawny Urzędu Gminy 
5. Pani Flżbicta Jurkowska - Dyrektor GBP w Siennicy 
6. Pani Monika Wi lk - p.o. Kierownika GOPS 
oraz 28 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z podaniem planu pracy na obecną kadencję. 
4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy 

w Siennicy z. dnia 19 grudnia 2013r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Siennica na lata 2014-2024. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015 

2024. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. 
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

• zmiany uchwały nr XXXVIII.0007.285.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.11.2014r. 
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego 
poboru w 2015 r. 

• wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości - działka numer 471/1 
położona w miejscowości Siennica 

• powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Siennica 
• zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Siennica 
• przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica 
• uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2015 rok 
• zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2015 rok 
• wyrażenia zgody na realizację projektu ..Staże zagraniczne pomocne w karierze" 

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. 

http://XXIX.0007.227.2013
http://XXXVIII.0007.285.2014


Ad. pkt 2 
Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie pod obrady uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
realizacje projektu „Sta/e zagraniczne pomocne w karierze"*. 

W/w wniosek został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu. 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 

Ad. pkt 3 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. 

(Sprawozdanie w załączeniu) 
Przedstawił plan na bieżącą kadencję: 
r- drogi gminne i powiatowe - pozyskanie funduszy zewnętrznych, aby zmniejszyć ilość 

projektów; inwestycje na drogach gminnych ze środków własnych; 
r- kanalizacja gm. Siennica przydomowe oczyszczalnie i kanalizacja - odbyło się spotkanie 

z Panem A. Wiąckiem. chodziło o oczyszczalnię w Grzebowilku, ten projekt przedstawiony 
przez niego nie nadaje sic trzeba zrobić koncepcję, które jeszcze miejscowości będą 
podłączone. Musimy się także zorientować czy gm. Mińsk Mazowiecki ma w planach 
kanalizację. Kanalizacja w Siennicy I I I realizowana będzie ze środków zewnętrznych głównie. 

K gazyfikacja gm. Siennica - otwiera się taka szansa dla nas, od strony Mińska Mazowieckiego. 
Na początku stycznia będę chciał się spotkań z dyrektorem gazowni. 

'r oświata i unowocześnienie oświaty - w oparciu o środki zewnętrzne stać nas będzie na 
unowocześnienie oświaty. W I kwartale 2015 r. trzeba się zastanowić nad dalszym losem 
oświaty. 

r- kultura i turystyka jedno pomieszczeni od straży zyskała Gminna Biblioteka Publiczna, 
będziemy się starali częściej współpracować ze strażakami na wynajem Sali; mamy szlak 
rowerowy i pieszy w gminie; 

> inne inwestycje: 
- małe projekty (miejsca spotkań, projekty chodników) w zależności od ilości pozyskiwanych 
środków; 
- współpraca z przedsiębiorcami w celu utworzenia miejsc pracy, po uchwaleniu planu 
zagospodarowania przestrzennego będzie większa możliwość rozwoju. 

Pan Ryszard Reszczyk zapytał o nowa osobę na stanowisku za Pana Mykę, a także wspomniał 
Pan Wójt. że Pan Andrzej Gawłowski również odchodzi, czy szuka Pan kogoś na jego miejsce? 
Pan Wójt wyjaśnił, że prowadzi rozmowy z wieloma ludźmi, chciałby pozyskać osobę bardzo 
wartościową, chodzi mu o osobę, która pozyska środki unijne. 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że to sprawozdanie jest „suche", w gminie dzieje się dużo 
więcej, odnośnie nowej pracownicy, to z jakim doświadczeniem przychodzi? 
Pan Wójt poinformował, że jest to młoda osoba, pracowała prze 3 lata w Urzędzie Miasta 
w Mińsku Mazowieckim w dziel inwestycji, skończyła studia podyplomowe z zamówień 
publicznych. 

Ad. pkt 4 
Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
Pani Krystyna Czmoch zapytała, ile gmina dopłaci do tych staży zagranicznych? 
Pani Hanna Dąbrowska zapytała czy most i siatka zabezpieczająca n boisku będą realizowane? 
Pan Aleksander Kot poinformował, że w ostatnim „Co słychać?" było napisane, że z powodu 
większej liczby zastępców nasz budżet się nie zapnie. Chciałem powiedzieć, że radny i zastępca 
przewodniczącego dostają taką samą dietę. 
Pan Przewodniczący potwierdził, że zastępcy przewodniczącego nie mają dodatkowych środków 
za swoje funkcje. 
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Ad. pkt 5 
Uchwała Nr II.0007.6.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 
/mian w uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. 
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 - została 
przyjęta w głosowaniu: 

za - 14 głosów 
przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

Ad. pkt 6 
Uchwała Nr 11.0007.7.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2014r. - została przyjęta w głosowaniu: 

za - 13 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrz. się - 1 głos 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że inwestycje nie zostały zakończone, chociaż pieniądze były, 
chodzi tu o wodociąg do sadu. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, ze 278 tys. zł to nasz środki, 831 tys. zł to środki unijne, ponad 310 tys. 
zł to kredyty i pożyczki, których na tą inwestycję nie braliśmy. Takiej uchwały o zaciągnięciu 
pożyczki na to zadanie nic podejmowaliśmy. 
Pan Stanisław Majszyk zapytał, co ten człowiek sobie o nas pomyśli , zdejmujemy z tej 
inwestycji pieniądze. 
Pan Skarbnik wyjaśniła, że te pieniądze były, ale w kredycie, zadanie rozbudowa wodociągów 
i kanalizacji - I I I etap było wprowadzone. 
Pan Wójt wyjaśnił, że do tej sprawy odniesie się przy projekcie budżetu na 2015 rok, do tego 
Pana. a także innych osób. 

Ad. pkt 7 
Przedstawiony został projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Siennica na lata 2015-2024 przez Pana Wójta - Grzegorza Zielińskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy - Pan Zenon Jurkowski przedstawił treść Uchwały 
Nr Si.444.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
26 listopada 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siennica projekcie 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2015-2024. 

(Uchwala w załączeniu) 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica 
na łata 2015-2024 

za - 14 głosów 
przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

Ad. pkt 8 
Projekt budżetu gminy na 2015 rok przedstawił Pan Wójt - Grzegorz Zieliński. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa -
Pan Stanisław Majszyk - przedstawił opinię w/w Komisji dotyczącą projektu budżetu gminy 
na 2015 rok. 

(Opinia w załączeniu) 
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Zenon Jurkowski przedstawił treść Uchwały 
Nr Si.445.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
26 listopada 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siennica projekcie 
uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem. 
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(Uchwala w załączeniu) 
Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że ta lampa testowana przy cmentarzu świeci bardzo dobrze, 
tutaj można by wykorzystać inne oświetlenie, a na tą lampę znaleźć inne miejsce. 
Pan Wójt odniósł się do wniosku Komisji Budżetu - ja bym proponował, abyśmy z tego zakupu 
nie rezygnowali, dobrze to działa, jest możliwość negocjacji kwoty. Przydatna byłaby nawet dla 
młodzieży z technikum ZS Siennica, którzy maja taki kierunek, aby się z tym zapoznali. 
Odniósł się do sprawy I I I etapu rozbudowy wodociągów i kanalizacji - wodociąg do sadu będzie 
wykonany w I kw. 2015 r., dlatego, ze musieliśmy robić nowy projekt. Podobnie było 
z mieszkańcami ul . Ogrodowej. Mamy już uzgodniony projekt, a firma W O D R O L jest gotowa do 
pracy, jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą jak najszybciej wejść na teren. 
Pan Stanisław Majszyk odniósł się do wydatków na oświatę, w 2014 r. było 50 % wydatków 
ogólnych, a na 2015 r. jest to j u ż 60 %. To budzi duży niepokój z wykonaniem budżetu, jak to się 
zakończy to pokaże kolejny rok. 
Pani Krystyna Czmoch poprosiła o przygotowanie danych ile jest pieniędzy na dziecko w danej 
szkole, ile jest dotacji, a ile z Gmina dokłada. 
Pan Przewodniczący poinformował, że w proponowanym planie pracy komisji przeprowadzimy 
analizę wydatków za 4 lata, mamy na to ponad pół roku, aby dojść wspólnie do jakichś 
rozwiązań. 
Pan Stanisław Majszyk zapytał o dostępność środków alkoholowych przez szkoły nie należące 
do gminy, jak mogą z nich korzystać? 
Pani Hanna Dąbrowska zauważył, iż zwiększyła się kwota dowozu dzieci do szkół, z czego to 
wynika? 
Pan Wójt wyjaśnił, że każda szkoła może się starać o dofinansowanie od GKRPA na dzieci 
z terenu gminy, w rodzinach których jest problem z alkoholem, szkoły mogą również składać 
wnioski o dofinansowanie na warsztaty profilaktyczne. Jeśli chodzi o koszty dowozu - ogłaszamy 
przetarg, firma przewozowa może zgłosić kwotę jak im pasuje, pewnych rzeczy nie można 
przewidzieć. 
Pani Skarbnik poinformowała, ze jeśli będą Państwo chcieli zmienić coś w budżecie, 
z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, to proponuję zrobić to dopiero na kolejnej sesji, gdyż 
opinia RIO jest do tego konkretnego budżetu. 

Glosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu - zmienić zapis w tab. Nr 4, zamiast „lampa 
hybrydowa przy cmentarzu w Siennica (testowanie i zakup)'' na „Modernizacja oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy Siennica'' bez zmian kwotowych 
za - 14 głosów 

przeciw - 0 głosów 
wstrz. się - 0 głosów 

Głosowanie nad uchwałą, po wprowadzonych zmianach, w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2015 rok 

za - 14 głosów 
przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

Pan Wójt podziękował za przyjęcie budżetu. Prognozy są optymistyczne, ale na ostateczne kwoty 
subwencji musimy poczekać, abyśmy tylko nie musieli szukać oszczędności. 

Ad. pkt 9 
Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 
• Uchwała Nr 11.0007.10.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXVIII.0007.285.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.11.2014r. 
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego 
poboru w 2015 r. - została podjęta jednogłośnie. 
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• Uchwała Nr 11.0007.11.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości - działka numer 471/1 
położona w miejscowości Siennica - została podjęta jednogłośnie. 

• Uchwała Nr 11.0007.12.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Siennica - została podjęta 
jednogłośnie. 

Pan Przewodniczący przedstawił propozycje osób do w/w Komisji : 
Pani Marzanna Zgódka. Pan Artur Antosiewicz, Pan Piotr Rosik. Pani Monika Soczewka. Pan 
Zenon Jurkowski. Wszystkie osoby wyraziły zgodę. 
Pan Piotr Rosik zaproponował, aby Pan Zenon Jurkowski został przewodniczącym Komisji 
Statutowej. 
Pan Przewodniczący wyraził zgodę. 

• Uchwała Nr 11.0007.13.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 
zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Siennica - została podjęta 
jednogłośnie. 

• Uchwala Nr 11.0007.14.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 
przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica -
została podjęta w wyniku głosowania: 

za - 13 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrz. się - 1 głos 

• Uchwala Nr 11.0007.15.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2015 rok - została podjęta 
jednogłośnie. 

Pani Agnieszka Uścińska zaproponowała, aby w sesji marcowej zmienić ostatni pkt na ..Analiza 
działalności i terminowości załatwiania niektórych spraw w Urzędzie Gminy", to samo 
automatycznie przeniesiemy do tematów poszczególnych komisji. 
Pani Skarbnik zaproponowała zmianę w sesji listopadowej w pkt 3 na ..Przedstawienie wniosków 
i wstępnych propozycji do budżetu na 2016 rok". 

• Uchwała Nr 11.0007.16.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy starych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2015 rok 
została podjęta jednogłośnie. 

Pani Skarbnik poinformowała, że wszystkie komisje, na których będzie przedstawiany projekt 
budżetu na kolejny rok muszą odbyć się do 30 listopada. Zapytała również o pkt 2 w planach 
pracy Komisji Budżetu i Komisji Kdukacji analiza wydatków - lata 2013-2014 to jest szukanie 
oszczędności we wszystkim, przejęliśmy ZS Siennica, gdzie Powiat dopłacał 1 min zł. 
Oszczędności w tych wydatkach już były, teraz musimy zwiększyć dochody. 
Pan Przewodniczący poinformował, że część radnych jest nowa i w celu zgłębienia wiedzy 
o gminie chcą się zapoznać z nowymi kierunkami oszczędzania. Jest to ogólny zapis. 
Zaproponował również zmianę terminy wszystkich komisji na 23 listopada. 

• Uchwała Nr 11.0007.17.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu „Staże zagraniczne pomocne w karierze" - została podjęta 
jednogłośnie. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to już Ul edycja tych staży w szkole, przy I gmina dołożyła 
18 tys. zł. przy I I 13 tys. zł. chodzi tu głównie o kurs walut. Na tą edycję zakładam dołożyć 
5 tys. zł. Całkiem za darmo to się nie da, ale szkoła dużo na tym korzysta. 
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Ad. pkt 10 
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
Pan Wójt udzieli! odpowiedzi: 
- siatki przy boisku - była za mała kwota na wykonanie, w nowym budżecie będzie to zrobione; 
- most w Nowym Zglechowie -- żaden z przedsiębiorców nie chciał podjąć się wykonania tego 
mostu w tym okresie. Most nie jest w naszej ewidencji. Na wiosnę temat wróci, trzeba rozmawiać 
z właścicielami, aby w części uczestniczyli w kosztach. 

Ad. pkt 11 
Sprawy różne i wolne wnioski: 
Pan Przewodniczący poinformował, że na stronie internetowej Urzędu Gminy od 20 grudnia 
zajmuje się redagowaniem zakładki ..Rada Gminy, będą tam zawiadomienia o sesji, relacja z sesji, 
adresy mailowe do korespondencji z radnymi. Poprosił o rozpowszechnienia tej informacji 
i śledzenia na stronie. 
Pan Wójt poinformował, że mamy już podpisane porozumienie z Zarządem Wojewódzkim 
odnośnie przystanków, więc pojawi się większa kwota w budżecie, ok. 7 tys. zł w dochodach. 
Ponadto przedstawił informacje dotyczące równiarki 500 tys. zł potrzeba na kupno nowej 
krajowej riwierki. zagraniczna jeszcze droższa. Do 60 tys. zł można kupić końca lat 80-tych 
i początek 90-tych. nawet niektóre z gwarancją. Za 100 tys. zł można dość dobry sprzęt kupić. 
Jeśli sytuacja finansowa pozwoli to będziemy szukali środków w budżecie na zakup równiarki. 
Niektóre drogi trzeba będzie porównać po ustąpieniu mrozów. 
Jeśli chodzi o śliskość dróg to sprzęt jest gotowy, również, na opady śniegu. 
Pan Piotr Rosik zapytał, czy był Pan Wójt w Kulkach, czy na moście zostało coś zrobione 
w kwestii bezpieczeństwa? 
Pan Wójt wyjaśnił, że jesteśmy gotowi, aby zainstalować barierki na tej tymczasowej przeprawie, 
jak tylko pogoda na to pozwoli to natychmiast to wykonamy. 
Pani Hanna Dąbrowska poruszyła sprawę mostu u niej w terenie jest on niezbędny dla 
6 gospodarstw, co ja mam tym ludziom powiedzieć, droga jest gminna, a most czyj? Proszę to 
ustalić. Ponadto stwierdziła, ze przez fundusze sołeckie zostały zaniedbane drogi żwirowe, chodzi 
tutaj o drogę na Zagórzu, apeluję o większy budżet w tym dziale. 
Pan Marek Soćko poruszył następujące sprawy: 
- naprawa oświetlenia - wymiana żarówki jest tylko na miesiąc, można by pomyśleć o LED-ach; 
- wywóz śmieci termin wywozu ustalony jest na koniec miesiąc, a przed świętami nie było 
zabierane; 
- tablice informacyjne na ternie gminy nie czegoś takiego, tak zwane „witacze", można 
sponsorów na to znaleźć. 
Pan Wójt udzielił odpowiedzi: 
- śmieci umowa z obecna firma do końca grudnia obowiązuje, jak będzie funkcjonować nowa 
firma to zobaczymy, proszę o sygnały w razie nieprawidłowości; 
- oświetlenie jeśli chodzi o jakość żarówek to pierwszy taki sygnał, musimy złożyć reklamację, 
ale to musi być podany konkretny słup; 
- witacze gm. Cegłów bardzo mocno poszła z tym, inne raczej nic odstają, ale tam mieli 
sponsora. U nas rozmawiałem z. jednym z. przedsiębiorców, jednak się do tej pory nie określił. 
Róbmy zmianę wizerunku poprzez np. chodniki i drogi, a nie tablice. 
Pan Aleksander Kot poruszył sprawę stawu w Grzebowilku trzeba się dowiedzieć, gdzie 
zgłosić bobry, tam się już nie da niczym wjechać. Ponadto zapytał na jakiej zasadzie przejęliśmy 
ZS Siennica? 
Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o bobry to wnioski o odszkodowania składa się do Urzędu 
Wojewódzkiego, nic tylko bobry ale wszelką zwierzynę chronioną. Natomiast ZS Siennica 
przejęliśmy na zasadzie umowy użyczenia, była uchwała o przejęciu szkoły na okres 5 lat 
z możliwością przejęcia na własność, jeśli będzie tam szkoła. Wszelkie koszty z jej utrzymaniem 
ponosi gmina. 
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Pan Stanisław Majszyk poinformował, zc rów za Nową Pogorzelą jest nadal niedrożny, tam 
powinien być przydrożny rów zrobiony przy okazji modernizacji drogi. Mieszkańcy pisali petycje 
w tej sprawie, pierwotnie tam był rów, a później to zmienili. Na posesjach stoi woda. Zasuwy 
w drodze są zakopane, jest ich więcej, nikt na to nie reagował. 
Pan Wójt wyjaśnił, że w myśl ustawy o drogach, rowy przydrożne nie służą do odwodnienia 
działek. 4 osoby po spotkaniu z mieszkańcami udowodnili, że będą mieli wodę z drogi. Ja nie 
jestem zarządcą tej drogi, mogę jedynie prosić, a nie żądać. Jeśli chodzi o rów z Nowej Pogorzeli 
to prosiliśmy Państwa o pomoc w usunięciu drzew, wykonawca chciał pomóc w wycięciu, ale te 
osoby przy posesji których te drzewa rosły nie zrobiły tego. dlatego ten rów nie został 
dokończony. Wysłałem pismo do M Z D W . ale nie otrzymałem odpowiedzi, także jeśli chodzi o 
usterki. 
Pani Teresa Łojszczyk zapytała o łatanie dziur, będzie to wykonywane teraz czy na wiosnę? 
Pan Wójt poinformował, że jeśli pogoda na to pozwoli to teraz będziemy robili . 
Pani Marzanna Zgódka poinformował o zadołowanym chodniku na drodze wojewódzkiej oraz 
zapytała o drogę powiatową do Starogrodu, czy coś będzie robione? 
Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o chodnik to zostało zgłoszenie wysłane do M Z D W . natomiast 
droga powiatowa już dużo zrobiliśmy przy drogach powiatowych na ternie gm. Siennica. 
Pan Tadeusz Pustoła (sołtys wsi Gągolina) zapytał, czy firma wyłapująca psy ma jakiś termin na 
to? 
Pan Wójt wyjaśnił, że powinni zrobić to jak najszybciej, ale niestety problem z psami jest taki, ze 
one się przemieszczają. Wyłapywanie bardzo drogo nas kosztuje. 
Pan Stanisław Majszyk poruszył sprawę wycinki drzew od Krzywicy do Chmielewa - nie 
wszystkie drzewa są naznaczone do wycinki, tam trzeba odprowadzić wodę i dopiero porównać 
drogę. Trzeba zobaczyć czy wszystkie drzewa są do wycięcia, a stan tej drogi jest najgorszy. 
Pan Wójt wyjaśnił, że ta wycinka odbywa się dwuetapowo, oba te zadania wygrał Pan Szostak. 
Nie ma możliwości dodatkowo rozszerzyć tego pozwolenia. 
Pan Czesław Pałdyna poprosił o posypywanie drogi na zakręcie w Swobodzie oraz stwierdził, że 
przydałoby się wykupić działki pod drogę, chodzi tu o Pana Konopkę. 
Pan Stanisław Majszyk poinformował, że droga do Krzywica też może być posypana. 
Pani Monika Soczewka poprosiła o posypanie drogi do Siennicy do Kośmin. 
Pan Wójt poinformował, że przekaże to do realizacji. 

Ad. pkt 12 
Protokół Nr 1/14 z sesji Rady Gminy w Siennicy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. został 
jednogłośnie przyjęty. 

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

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 
insp. d/s Rady Gminy 

Hwa Chwesiuk 
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