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PROTOKOŁ Nr V/11 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 25 lutego 2011r. 

 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 8
30

,  a zakończono o godz. 9
05

. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 12 tj. 80% składu Rady wg załączonej                     

listy obecności. 

 

Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 
1. Pan Grzegorz Zieliński          -  Wójt Gminy 

2. Pani Wiesława Pieńkowska   -  Sekretarz Gminy 

3. Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – Kierownik SP ZOZ w Siennicy 

 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie SP ZOZ w Siennicy. 

4. Sprawy rożne. 

5. Zamknięcie sesji. 

 

Na sali obecnych jest 11 radnych. 

 

Ad. pkt 1 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Pan Witold Sokół, witając 

wszystkich uczestników obrad. 

Na podstawie listy obecności radnych Pan Przewodniczący stwierdził, że obrady oraz 

podejmowane uchwały będą prawomocne. 

 

 

Ad. pkt 2 
Pan Stanisław Majszyk – zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić pkt „Sprawy 

różne”. 

Głosowanie nad wnioskiem Pana Stanisława Majszyka –  

wprowadzenie do porządku obrad pkt „Sprawy różne” 

za – 7 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 4 głosy 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 

 
Na salę obrad przybył radny Pan Bogusław Niemirka, obecnych jest 12 radnych. 

 

 

Ad. pkt 3 

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia 

zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy – 
została podjęta jednogłośnie. 
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Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – poinformowała, że nasza jednostka podpisała 

kontrakt z NFZ na gabinet stomatologiczny, do tej pory były te usługi wykonywane przy 

zwykłym gabinecie, a teraz potrzebna jest zmiana w Statucie, dopisanie: gabinet 

stomatologiczny – świadczenia protetyki stomatologicznej, aby podpisać umowę. 

 

 

Ad. pkt 4 

Sprawy rożne: 

 
Pan Stanisław Majszyk – zaproponował, aby Statut SP ZOZ otrzymał każdy radny na sesję 

oraz zamiast sprawozdania Wójta informacje co się wydarzyło w gminie. 

 
Pan Wójt – poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi Drożdżówka – 

Dzielnik, było 5 ofert, najtańsza była oferta Pana Salamona 167 tys. zł brutto, a najdroższa 

261 tys. zł brutto.  

W przyszłym tygodniu będzie rozstrzygnięcie na dostawcę paliw do wszystkich samochodów 

gminnych i straży.  

Wczoraj podpisałem przetarg na podbudowę ul. Tartacznej i ul. Modrzewiowej I etap.  

Od soboty trwa wiercenie w Grzebowilku. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – poinformował, iż mieszkańcy wsi Zalesie i okolic są zaniepokojeni 

iż jest przymiarka do zlikwidowania linii autobusowej z Garwolina, czy Pan Wójt może w tej 

sprawie interweniować? 

 
Pan Wójt – poinformował, iż zajmie się sprawą, PKS w Mińsku mazowieckim coraz więcej 

likwiduje połączeń, o garwolińskim nic nie słyszałem. Dostałem ostatnio informację, że jeśli 

my, gm. Latowicz i powiat zrobimy podbudowę drogi między Starogrodem a Borówkiem to 

firma Rapit może puścić autobus z Latowicza przez Starogród. 

 
Pani Joanna Zwierz – zapytała o odbiór przydomowych oczyszczalni. 

 
Pan Wójt – poinformował, iż żadna nie jest odebrana, jak wykonawca zrobi 50 szt. to je 

zgłosi do odbioru, wszystkie w chwili obecnej pracują. Wczoraj podpisaliśmy aneks do 

umowy, mamy więcej czasu na realizację tego zadania.  

 
Pani Bożena Hardej – zapytała o sprawę Państwa Adamców z ul. Dworkowej. 

 
Pan Wójt – poinformował, że zostało zrobione to co o tej porze roku było możliwe,                      

na wiosnę zrobimy to dokładniej, aby woda mogła płynąć do rowu. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – zapytała o trudny dojazd do SUW w Siennicy. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, iż najpierw trzeba zrobić rowy i dopiero będziemy mogli zalać 

betonem, ale to warunki muszą się zmienić. 

 
Pani Monika Soczewka – zapytała o możliwość posypania drogi do Bestwin piaskiem,              

bo jest tam ślisko. 

 
Pan Wójt – poinformował, że firma Pana Grzegrzułki wygrała przetarg na posypywanie dróg 

w gminie, ale wygrała też w powiecie i województwie, więc ma duży teren. 
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Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że w innych gminach rolnicy odśnieżają i posypują 

piaskiem drogi, trzeba sprawdzić czy jest prawnie taka możliwość i może to wyjdzie nie 

drożej jakby profesjonalne firmy to zrobiły. 

 
Pan Wójt – poinformował, iż na kolejną zimę trzeba to rozważyć.  

 

 

Ad. pkt 5 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy.   

 

 

 
Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołowała:        

Insp. d/s Rady Gminy 

        
Ewa Chwesiuk    

 


