
PROTOKOŁ Nr XXXIII/14 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
10

,  a zakończono o godz. 12
35

. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 15 tj. 100 % składu Rady wg załączonej listy obecności. 

 

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

2. Pan Andrzej Gawłowski   - Zastępca Wójta 

3. Pani Małgorzata Pańczak - Sekretarz Gminy 

4. Pani Danuta Zwierz          - Skarbnik Gminy 

5. Pani Agnieszka Uścińska  - Radca Prawny Urzędu Gminy 

oraz 21 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siennica. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

5. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Siennica.  

7. Ocena funkcjonowania OSP na terenie gminy Siennica za 2013 r. 

8. Realizacja wiosennego równania dróg 

9. Informacja o otrzymanych dotychczas środkach pozabudżetowych oraz o możliwościach 

pozyskania do końca 2014 r.  

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

� 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  

� zmian w budżecie gminy na 2014 r.  

� zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 r. na sfinansowanie udziału Gminy Siennica                

w inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej  

� zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Remont chodnika              

w miejscowości Kąty i Grzebowilk” w ramach PROW na lata 2007-2013  

� zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                      

i pożyczek  

� trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, 

oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli 

wykorzystania udzielonej dotacji  

� przystąpienia Gminy Siennica do porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu 

partnerskiego – pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” realizowanego przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego Partnerstwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych  

� określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica  
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11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

14. Zamknięcie sesji. 

 

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 Wójt wniósł o wprowadzenie zmiany w porządku obrad, aby przed jego sprawozdaniem było 

sprawozdanie Komendanta KPP w Mińsku mazowieckim, ponieważ o godz. 10 ma sesję Rady 

Gminy w Mińsku Mazowieckim. 

Wniosek został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu.  

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siennica                       

w 2013 r. przedstawił Pan Robert Żebrowski – Komendant KPP w Mińsku Mazowieckim. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Pan Komendant KPP odpowiedział na pytania zadane na komisji: 

- most w Kulkach – sprawa została umorzona z powodu nie wykrycia sprawcy, 

- droga wojewódzka 802 – dzika zwierzyna – w 2013 i do 22.06.2014 roku było 6 zdarzeń                         

z udziałem dzikiej zwierzyny na trasie Nowa Pogorzel – Marianka, w tym 4 br. Będziemy zgłaszali 

taki postulat do zarządcy drogi o założenie siatki. 

 

Ad. pkt 4 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 23 maja do 26 czerwca 2014r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Pan Stanisław Majszyk poruszył sprawę chodników i projektanta przebudowy drogi wojewódzkiej 

w Pogorzeli – poinformował, że zaprojektowanych jest ok. 60 zjazdów, a u ok. 5 osób trzeba 

wykonań i od nich żąda się pieniędzy za ich wykonanie. Za ten projekt odpowiedzialna była gmina. 

Rozumiem, że te zjazdy powstały po wykonaniu projektu, ale te co były już dawno i projektant ich 

nie uwzględnił. Ile projektów robił ten sam projektant w gminie/ Ile nadaje się do wykonania/ Pod 

żadnym zjazdem nie ma przepustów, dodatkowo miały być rowy otwarte, a są robione zakryte. 

Grunty Pogorzeli często po opadach są zalewane. Wykonanie jest zupełnie inne niż w projekcie. 

Dokumentacja jest też zupełnie nieaktualna. 

Pan Wójt wyjaśnił, że pierwszy projektant zaprojektował zjazdy, gmina była inwestorem tylko w tej 

kwestii, że zapłacił za projekt, a nadzór miał MZDW. Pan dyr. Kozera chce rozwiązać te problemy. 

Jeśli ktoś wysłał pismo o doprojektowanie zjazdów do MZDW to były uwzględnione. W Żakowie 

też były różne trudności, ale teraz jest dobrze. 

Pan Ryszard Reszczyk zapytał o stypendia – zgłoszono 64 dzieci, a wybrano 20, czy pozostali              

to nie spełniali kryteriów, czy to chodziło o pieniądze? 

Pan Wójt wyjaśnił, że pieniądze miały tu znaczenie, ale wybrane były dzieci naprawdę wyjątkowe, 

oprócz ocen dodatkowa działalność szkolna dzieci była oceniana. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że skoro siatki dla dzikiej zwierzyny będzie ciężko założyć,                 
to może chociaż wykoszenie poboczy by się przydało. 

Pan Wójt poinformował, ze koszenie poboczy pewnie w przyszłym tygodniu się rozpocznie. 

Rozwiązaniem są też odstraszacze dźwiękowe dla zwierząt. 
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Ad. pkt 5 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
Pan Józef Kopa zaproponował, aby część diety radni i sołtysi przekazali na Siennickie Spotkania 

Plenerowe. Możemy w ten sposób wspomóc imprezę promującą szkoły i naszą gminę. Każdy nich 

sam zdecyduje. 

 

Ad. pkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Siennica.  
Pan Wójt poinformował, że na dodatkowej komisji wszystkie uwagi były rozpatrywane i na koniec 

zyskały aprobatę w takim stanie jak są przedstawione w załączniku do uchwały. 

Pani Agnieszka Uścińska poinformował, ze to jest załącznik do uchwały i jeśli chcecie coś zmienić 
to każdą zmianę trzeba przegłosować. Nie sądzę, ze musicie głosować nad każdą z osobna uwagą, 
skoro byli Państwo z tym zapoznani. 

Pan Józef Kopa stwierdził, że wszystko rozpatrywaliśmy na dodatkowej komisji, moja uwag 

dotyczyła usytuowania działki budowlanej przy terenie przemysłowym, czemu ja jestem przeciwny 

takim sąsiedztwom. Studium jest podstawa do stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, 

dlatego proponuję to dzisiaj przyjąć. 
Pani Bożena Hardej poinformował, ze studium będzie wiążące dla planu, ale tu chodziło o kierunki 

rozwoju gminy na przyszłość. 
Pan Marek Soćko zapytał, czy 100% właścicieli działek wie o zmianie czy też uwzględnieniu 

uwagi? 

Pan Wójt wyjaśnił, że na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy było zamieszczone 

rozstrzygnięcie, dużo ludzi przychodziło i się dowiadywało. Byli też ludzie, którzy złożyli wnioski 

kilka lat temu i się nie interesowało. 

 
Brak zgłoszonych uwag co do treści załącznika. 

 

Uchwała Nr XXXIII.0007.266.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.06.2014 r. w sprawie 

przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Siennica – została podjęta w głosowaniu: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się  - 2 głosy 
 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z  funkcjonowania OSP na terenie gminy Siennica za 2013 r. przedstawił Pan 

Leszek Dąbrowski – Komendant Gminny OSP. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 8 

Realizacja wiosennego równania dróg. 
Pan Wójt poinformował, że gdy zakończone zostanie dowożenie, to rozpoczniemy ponowne 

równanie dróg. Rozpoczęliśmy kopanie rowów w Chełście i Bestwinach, czeka jeszcze Starogród, 

czyli wszędzie tam gdzie ostatnio było zalewane. Prawie wszystkie drogi były równane, niektóre 

nawet dwa razy. 

Pan Stanisław Majszyk poinformował, że w Nowej Pogorzeli ul. Długa nie była równana ani razu 

od wiosny. 

 

Ad. pkt 9 

Informacja o otrzymanych dotychczas środkach pozabudżetowych oraz o możliwościach 

pozyskania do końca 2014 r.  
Pan Zastępca Wójta przedstawił informacje o pozyskanych środkach pozabudżetowych: 
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- mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim na budowę chodników w Kątach                          

i Grzebowilku, 

- realizowane jest zadanie dot. Parkingów i pochylni przy SPZOZ w Siennicy, 

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Zglechowie, 

- złożony został wniosek na budowę miejsc postojowych i parkingu przy cmentarzu w Starogrodzie, 

- złożony został wniosek na miejsce spotkań w Pogorzeli i Nowej Pogorzeli, 

- rozbudowa wodociągów i kanalizacji w cyklu 2-letnim. 

 

Ad. pkt 10 

Rada Gminy w Siennicy podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XXXIII.0007.267.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.06.2014 r. w sprawie 
zmian w uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 19.12.2013 r. 
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014 - 2024 - została 

podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXXIII.0007.268.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.06.2014 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2014 r. - została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXXIII.0007.269.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.06.2014 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 r. na sfinansowanie udziału Gminy Siennica 
w inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej - została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXXIII.0007.270.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.06.2014 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Remont 
chodnika w miejscowości Kąty i Grzebowilk” w ramach PROW na lata 2007-2013 - została 

podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXXIII.0007.271.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.06.2014 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                   
i pożyczek - została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXXIII.0007.272.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.06.2014 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, 

oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli 
wykorzystania udzielonej dotacji – została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXXIII.0007.273.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.06.2014 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Siennica do porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu 

partnerskiego – pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” realizowanego przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego Partnerstwa w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, 

Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych – została podjęta jednogłośnie. 

 
� Uchwała Nr XXXIII.0007.274.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 26.06.2014 r. w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
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oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica – została podjęta 

w wyniku głosowania: 
za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

 

Ad. pkt 11 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
Brak było interpelacji, wniosków i oświadczeń radnych. 

 

Ad. pkt 12 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że gdy wykonawca będzie domagał się zapłaty za te zjazdy                

w Pogorzeli, to może przydałaby się jakaś pomoc ze strony gminy. Wiem, że to będzie uszczerbek 

dla gminy, ale traktujmy wszystkich jednakowo. Stawiam konkretny wniosek o sfinansowanie tych 

zjazdów przez gminę. 
Pan Marek Soćko stwierdził, że w Żakowie przy przebudowie też były dodatkowe zjazdy i u nas 

ludzie płacili za to sami, więc też powinni zwrócić się o zwrot tych kosztów, jeśli to tak będzie 

rozwiązane w Pogorzeli. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że przy nowo powstałych działkach to niech płacą, ale ci co 

mieszkają wiele lat to pozostali bez zjazdu. 

Pan Wójt wyjaśnił, że w I projekcie były wszystkie zjazdy, a później przeł. To drugi projektant               

i nikt z nami już tego nie konsultował. Do dwóch osób były zawiadomienia o zmianach wysyłane, bo 

wchodzili w ich działki, a reszta jest w pasie drogowym. Jeśli ktoś ma dokument o wykonaniu zjazdu 

to było uwzględniane. Nie widzę prawnej szansy na zapłatę za zjazdy dla tych ludzi przez gminę. 
Trzeba to przedyskutować z wykonawcą, dzisiaj będzie spotkanie. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że powinniśmy wymóc na wykonawcy wykonanie tych zjazdów, 

skoro ludzie wiele lat mieszkają to powinni mieć zrobione. Szkoda, że projektant nie chciał się 
pojawić na spotkaniu z ludźmi. 

Pan Wójt wyjaśnił, ze chce rozwiązać ten problem, było już jedno spotkanie, dzisiaj jest drugie                 

i jeśli będzie trzeba to zrobi kolejne. Zwróciłem się z prośbą o pierwszy projekt, aby mieć możliwość 
porównania. 

Pan Przewodniczący zapytał, czy jeśli jest budynek i wjazd i jeśli to nie zostało uwzględnione,               

to czy można to traktować jako wadę? 

Pani Agnieszka Uścińska wyjaśniła, ze to zależy od zawartej umowy, jak miał to zaprojektować.      
Za mało informacji mam. Jeśli były legalne zjazdy to wykonawca ma wykonać. 
Pan Wójt poinformował, że ten projektant robił projekty chodników na ul. Kołbielskiej, też były 

problemy, ale nie z jego winy, tylko dostał takie mapy. Trzeba zrobić wszystko, aby pomóc tym 

ludziom ile się da. My nie jesteśmy inwestorem i z nami drugi projekt nie był konsultowany. 

Pan Przewodniczący poinformował, że mamy przygotowane stanowisko rady Gminy odnośnie 

zabezpieczenia drogi wojewódzkiej przed wtargnięciem dzikiej zwierzyny, ale pojawiły się głosy, że 

założenie siatek ochronne wymaga wykonania przejść pod drogą dla tych zwierząt. Na podobnej 

drodze wycięto szerokie pasy drzew, aby była lepsza widoczność dla kierowców i może to pomoże. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że stanowisko można podjąć i wysłać do zarządcy, może oni 

będą mieli jakiś pomysł na ten problem. 

 

Głosowanie nad Stanowiskiem Rady Gminy w Siennicy  

w sprawie zabezpieczenia drogi wojewódzkiej Nr 802 

 na odcinku od Huty Mińskiej do Pogorzeli 

za – 15 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 
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Pan Józef Kopa zapytał o doprojektowanie ul. Ogrodowej. 

Pan Wójt poinformował, ze do końca lipca powinien mieć wiedzę o gotowym projekcie. 

Pan Piotr Rosik zapytał o koszty odbudowy mostu w Kulkach. 

Pan Wójt wyjaśnił, że projektant poprawił już projekt, ale w między czasie zmieniły się znowu 

przepisy i musi ponownie poprawić projekt. Jak będzie gotowy dokument to zobaczymy czy 

realizujemy to w tym roku czy odkładamy na przyszły rok ze względów finansowych. 

Pan Ryszard Reszczyk zwrócił uwagę, że na drodze w zalesie było zadołowanie po wykopaniu 

wodociągu, już raz było to naprawiane, ale to nadal wymaga poprawy. 

 

Ad. pkt 13 
Protokół Nr XXXII/14 z sesji Rady Gminy w Siennicy odbytej w dniu 22 maja 2014 r. został 

jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. pkt 14 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                     

XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 
Protokołowała:           

insp. d/s Rady Gminy  

      
Ewa Chwesiuk                 
          

 


