
PROTOKOŁ Nr XII/11 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 29 grudnia 2011r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 14
30

. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 13, tj. 86,6% składu Rady wg załączonej listy obecności. 

Nieobecni: 
Pani Urszula Krupa zam. Pogorzel 

Pan Tomasz Lorens zam. Starogród 

 

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

2. Pan Andrzej Gawłowski  - Z-ca Wójta 

3. Pani Wiesława Pieńkowska   - Sekretarz Gminy 

4. Pani Danuta Zwierz     - Skarbnik Gminy 

5. Pani Agnieszka Uścińska  - Radca Prawny Urzędu Gminy 

6. Pani Elżbieta Jurkowska - Dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy 

7. Pani Lucyna Adamiec  - Kierownik GOPS 

8. Pani Małgorzata Podstawka  - Dyr. ZS w Siennicy 

oraz 30 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

Pan Sławomir Stosio – red. tyg. „Nowy Dzwon” 

Pan Jarosław Ciółkowski – red. tyg. „Lokalna” 

Pan Zbigniew Szubert – mieszkaniec Siennicy III 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia              

29 grudnia 2010r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2011-

2018. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych – „Budowa 

systemów do pozyskiwania energii odnawialnych źródeł na terenie Gm. Siennica”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych – „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Siennica”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2011. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata              

2012-2019. 

11. Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok.  

12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ zmiany uchwały Nr XI/61/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie 

określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru 

▪ zmieniająca uchwałę Nr XI/65/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011r.                 

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/11/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia                

07 grudnia 2006r. w sprawie opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym                      

w Siennicy 

▪ zmian w uchwale dotyczącej uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
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▪ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie gminy Siennica na 2012 rok 

▪ nadania nazwy skwerowi w miejscowości Siennica 

▪ uchwalenia Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r. 

▪ uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2012 rok 

▪ zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2012 rok 

▪ przystąpienia Gminy Siennica do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 

2.2 Rozwój e-usług pn: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci 

Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”. 

13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

16. 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 następujące uchwały pod obrady sesji: 

- w sprawie zmian w uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2011-2018 

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 

na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych – „Budowa systemów do pozyskiwania energii 

odnawialnych źródeł na terenie Gm. Siennica” 

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 

na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych – „Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Siennica” 

 

Głosowanie za wprowadzeniem w/w uchwały do porządku obrad 

za - 13 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

 

Porządek obrad, po wniesionych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 18 listopada do 29 grudnia 2011r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Wójt – poinformował, że wpłynęło pismo ze Starostwa informujące o zamiarze likwidacji 

Zespołu Szkół w Siennicy wraz z uchwałą podjętą przez Radę Powiatu, w związku z tym oczekują od 

Gminy zajęcia stanowiska w tej sprawie. Pojawiały się już różne pomysły związane z ta placówką. 
Byłem na ostatniej sesji Rady Powiatu, gdzie poinformowałem, ze gmina chce przejąć prowadzenie 

ZS w Siennicy i połączyć to ze szkołą rolniczą w Janowie, która ma być przeniesiona do CKU                     

w Mińsku Mazowieckim, aby to przenieść do Siennicy. Mamy tam swoich 180 gimnazjalistów, a do 
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Żakowa może przejść jedynie 50. Musimy zdecydować czy przejmujemy placówkę i na jakich 

warunkach. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – stwierdził, że skoro jest Pani dyrektor Podstawka na tej sesji, to trzeba 

udzielić jej głosu w tym punkcie. 

 
Pan Wójt – przedstawił dane przesłane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim: 

- liczba uczniów: Gimnazjum – 177, liceum – 43, technikum – 73, 

- finanse szkoły w poszczególnych latach: 

� 2009r. – subwencja 1.675,870 zł, wydatki bieżące 2.577,845 zł – różnica -901,976 zł, 

� 2010r. – subwencja 1.663,272 zł, wydatki bieżące 2.656,152 zł – różnica -992,880 zł, 

� 2011r. – subwencja 1.850,267 zł, wydatki bieżące 2.904,347 zł – różnica -1.054,080 zł  

- zatrudnienie: 30 nauczycieli, 17 pracowników niepedagogicznych, w tym: 6 prac. ekon. – adm.,                  

3 prac. stołówki i kuchni, 7,5 prac. obsługi. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że należałoby wysłuchać gości, zebrać dane i dopiero podjąć 
dyskusję. Jako obiektu i tradycji tej szkoły bardzo szkoda. 

 
Pani Małgorzata Podstawka – poinformowała, że kiedy w Siennicy kształcona była kadra 

nauczycielska to wszyscy się nami chwalili, później był zespół Szkół, technikum rolnicze i liceum, 

później powstało Gimnazjum razem w ZS w Siennicy. Wychodzimy z kształcenia ogólnego                        

i otworzyliśmy technikum zawodowe, jest coraz więcej chętnych. Również młodzież z naszego 

Gimnazjum chętniej pozostaje w tej szkole po zakończeniu nauki. Ta szkoła zawsze była obecna w 

tym środowisku, pomimo że jest prowadzona przez Starostwo. 

Decyzja, którą Państwo będą musieli podjąć będzie trudna, szkoła jest zadbana na ten moment, 

wymieniony został dach, remont sali gimnastycznej oraz instalacja elektryczna została wymieniona. 

 

Pan Józef Kopa – zapytał, czy Pani dyrektor ma jakieś pomysły co w tej szkole można zrobić, aby            

ta placówka pozostała, przedstawić to do Starostwa. Ja jestem za tym aby tę szkołę zostawić. 
 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, że trzeba może przedstawić jakąś ofertę bardziej realną dla 

naszych mieszkańców, nie ma tutaj ofert szkół zawodowych dla dziewcząt. 
 
Pani Małgorzata Podstawka – wyjaśniła, że co roku wnioskowała do Powiatowej Rady Zatrudnienia, 

w tamtym roku o technika realizacji reklamy, ale Starostwo nam zablokowało. Dostaliśmy zgodę tylko 

na technika obróbki skrawaniem we współpracy ze Skropolem. Jeśli tutaj u nas będzie jakiś zawód              

a w mieście nie to będziemy wówczas bardziej atrakcyjniejsi dla mieszkańców.  

 
Pan Wójt – poinformował, że na Powiatowej Radzie Zatrudnienia była zgoda na nowe kierunki            

w ZS w Siennicy, m.in. kierunek pod kątem wydobywania gazu łupkowego, o ile firma ExonMobil 

znalazłaby gdzieś gaz i nadal inwestowała w gminę oraz szkołę. 
 

Pan Stanisław Majszyk – odniósł się do sprawozdania Wójta, w Żakowie zostaną odebrane prace 

związane z oświetleniem ulicznym, podobna inwestycja była prowadzone w Pogorzeli i również 
została zakończona, niech Pan Wójt poda koszt jednego i drugiego zadania. Ranga drogi w Żakowie            

i w Pogorzeli jest taka sama, ale w pogorzeli zostały zamontowane lampy co drugi słup.  

 
Pan Andrzej Gawłowski – wyjaśnił, że była taka inwestycja prowadzona, zakres robót obejmował 

dowieszki lamp i podwieszki, w tych środkach które były na to zaplanowane wystarczyło na 5 lamp              

i projekt. Zrobione również wysięgniki, dzięki czemu będzie można w przyszłości zrobić dowieszki. 

Inwestycja w Żakowie polegała na budowie od podstaw całej linii oświetleniowej, po przetargu była to 

kwota 108 tys. zł brutto, te dwie inwestycje nie są porównywalne w kosztach. 
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Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że budowa nowej linii, słupów i lamp w Żakowie wynosi tyle 

samo co dowieszki lamp w pogorzeli, jest ot porównywalne. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że w Pogorzeli robiony był projekt przez firmę, a w Żakowie wykonawca miał 

już gotowy projekt do realizacji z uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę. 
 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, ze jeśli robiłaby to jedna firma to byłoby to tańsze i więcej byśmy 

zyskali. Zapytała o skrzyżowanie z droga wojewódzką w Siennicy III. 

 
Pan Józef Kopa – poinformował, że do urzędu Wojewódzkiego wpłynął plan gospodarki komunalnej 

z UG w Siennicy, a od 2012r. już to nie obowiązuje. Ktoś kto to robił dobrze o tym wiedział, a gmina 

wydala tylko pieniądze. 

 
Pan Wójt – poinformował, że jeśli chodzi o skrzyżowanie to na wiosnę temat ten powróci, będzie 

zrobione przejście dla pieszych, chodnik i rów. Odnośnie zapytania radnego Józefa Kopy to odpowie 

po sprawdzeniu tych informacji. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że pan Wójt nie podał ile zostało naliczonych odsetek odnośnie 

przedszkola. 

 
Pan Wójt – odpowiedział, ze odsetek zostało naliczone niecałe 40 tys. zł, na sesji lutowej będą te 

pieniądze wprowadzone, a dopóki nie rozstrzygniemy przetargu na oczyszczalnię nie możemy mówić 
o wolnych środkach. 

 
Pan Marek Soćko – odniósł się do przetargu na oczyszczalnie, była zaplanowana kwota ponad 4 mln 

zł, a po przetargu pewnie wyjdzie mniej, zapytał gdzie te pieniądze będą zagospodarowane. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że ten przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty do końca, więc nie można 

zagospodarować środków. 

 
Pan Stanisław Majszyk – nie zgodził się z Wójtem, gdyż te pieniądze można zagospodarować i radny 

może mieć na to jakieś propozycje. 

 
Pan Bogusław Niemirka – wyjaśnił, że najtańsza oferta nie koniecznie musi być najlepsza, nie 

dzielmy tych pieniędzy, przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Ile tych pieniędzy zostanie nie 

wiadomo, więc się tym teraz nie zajmujmy.  

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – poruszył następujące sprawy: 

- na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji poruszył sprawę zabierania głosu przez sołtysów poza 

pkt „Sprawy różne” – ustalono, że mogą sołtysi zabierać głos jeśli sprawa dotyczy jego miejscowości; 

- kolejna sprawa to szybkie wychodzenie sołtysów z sesji – nie zostają do końca i nie wiedzą                    
o poruszanych później sprawach,  jak to miało miejsce w ubiegłej kadencji gdzie była zamiana działek 

w Nowodworze a pani sołtys o tym nic nie wiedziała; 

- trzecia sprawa to artykuły w prasie – na ostatniej sesji trochę się działo, m.in. za moją sprawą,                  
a prasa opisała to trochę inaczej, dlatego apeluję o obiektywizm przy pisaniu artykułów.  

 

Ad. pkt 5 

Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w 

uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010r. dotyczącej Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2011-2018 – została podjęta w wyniku głosowania: 
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za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Dyskusja przed podjęciem uchwały: 
Pan Stanisław Majszyk – odniósł się do sprawy modernizacji budynków szkół – jest podana kwota 

82 tys. zł, a wiem, że tyle nie zostało wydatkowane, więc dlaczego nie zostało to zmienione. Kolejna 

sprawa to odśnieżanie – oszczędności z tego zostały przeznaczone na zakup materiałów, lepiej byłoby 

przeznaczyć  je na zakup koparki na kołach do kopania rowów, abyśmy w razie awarii nie czekali na 

przetarg na kopanie rowów.   

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że jest to tylko plan, na szkoły faktycznie wydano tylko 20 tys. zł na 

modernizacje, ale musimy wziąć pod uwagę, że do budżetu nie wpłynęły wszystkie środki,                

a inwestycje były przesuwane do ostatnich dni i dopiero po sesji będzie płacone za te zadania.  

 
Pan Bogusław Niemirka – zapytał, czy Pan Majszyk chce postawić wniosek o skreślenie tej kwoty 82 

tys. zł? Odniósł się też do zakupu koparki – dobrze że są oszczędności, ale też trzeba było 

zabezpieczyć na to kwotę, a zakup sprzętu to kompetencja Wójta nie Rady Gminy, Wójt może wziąć 
tylko pod uwagę nasze propozycje. 

 

Pan Stanisław Majszyk – odpowiedział, że nie chce skreślać tej kwoty, ale inwestycji w szkołach na 

ta kwotę nie było i trzymamy te pieniądze. 

 

Pan Wójt – poinformował, że propozycję zakupu koparki, odmularki będę Państwu składał                      

w momencie rozstrzygnięcia przetargów, dzisiaj jest to przedwcześnie mówić o tym, na sesję lutową 
przedstawię konkretne rozwiązania. 

 

Ad. pkt 6 

Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian                
w budżecie gminy na 2011 rok – została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 7 

Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające 

finansowanie zadań inwestycyjnych – „Budowa systemów do pozyskiwania energii odnawialnych 
źródeł na terenie Gm. Siennica” - została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 8 

Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające 

finansowanie zadań inwestycyjnych – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gm. Siennica” - została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 9 

Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 - została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 10 

Przedstawiony został projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Siennica na lata 2012-2019 wraz z autopoprawką Wójta Gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Witold Sokół – przedstawił treść Uchwały                                    

Nr Si.479.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół               
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w Siedlcach z dnia 28 listopada 2011r. r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Siennica projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 

2012-2019. 
                                                                                              (Uchwała w załączeniu) 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa – Pan 
Józef Kopa – przedstawił opinię w/w Komisji dotyczącą projektu budżetu gminy na 2012 rok                    

i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica oraz zmiany jakie proponuje Komisja: 

1) zdjęcie kwoty 100 tys. zł na modernizacje budynku administracyjnego Urzędu Gminy                         

i przeznaczenie jej na zmniejszenie deficytu  

2) zwiększenie środków w dziale sport i kultura o kwotę 10 tys. zł 

3) w przypadku braku uzyskania dofinansowania z zewnątrz zdjęcie realizacji zadania „Przebudowa 

drogi gminnej Starogród – Majdan” 

W projekcie budżetu Pan Wójt przychylił się do wniosku o zwiększenie środków na sport                      

i kulturę, natomiast nie wyraził zgody na zdjęcie kwoty 100 tys. zł przeznaczonej na modernizację 
budynku administracyjnego Urzędu Gminy. Ponadto Wójt Gminy odnosząc się do wniosku nr 3 

stwierdził, że niemożliwe jest wprowadzenie zadania warunkowo. Przewodniczący Komisji Budżetu 

wycofał wniosek nr 3. 

 

Głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu(…) – zdjęcie kwoty 100 tys. zł z modernizacji 

budynku administracyjnego UG i przeznaczenie jej na zmniejszenie deficytu 

za – 7 głosów 

przeciw – 6 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 
 

Wniosek Komisji Budżetu(…) uzyskał akceptację Rady Gminy, tym samym to zadanie zostało zdjęte 

w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 i budżetu gminy na 2012 

rok. Wójt zaakceptował przegłosowany wniosek Rady Gminy. 

 

Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2012-2019 – została podjęta                      

w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Ad. pkt 11 

Projekt budżetu gminy na 2012 rok przedstawił Wójt Gminy - Pan Grzegorz Zieliński wraz                

z autopoprawką. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Witold Sokół – przedstawił treść Uchwały                              

Nr Si.478.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w 

Siedlcach z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Siennica projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania 

planowanego deficytu budżetu. 
                                                                                              (Uchwała w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że wrosły podatki i opłaty o 1,2%, a budżet w porównaniu do 

tamtego roku jest mniejszy. Była też mowa, że jeśli ustalimy większe podatki to dostaniemy większą 
subwencję, a z zapis tutaj wynika, że nie dostali byśmy więcej od średniej gmin. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że w poprzednich latach był zwrot podatku VAT, zmiana jest tylko w 

podatkach i opłatach lokalnych. W przyszłym roku być może będzie zwrot z gminnej oczyszczalni 

ścieków. 
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Pani Joanna Zwierz – odniosła się do sprawy realizacji drogi Starogród – Majdan – chciałaby, aby 

pomimo nie uzyskania środków zewnętrznych  zabezpieczyć te pieniądze, które są i nie zdejmować tej 

drogi z realizacji. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że na dzisiaj nie widzi zagrożenia realizacji tej drogi i uzyskania środków 

zewnętrznych. Komisja wnioskowała o jej zdjęcie, ale tylko w przypadku nie uzyskania 

dofinansowania. 

 

Pan Józef Kopa – wyjaśnił, że jeśli uzyskamy środki zewnętrzne to będzie to realizowane, na chwilę 
obecną to zadanie pozostaje. 

 

Pan Przewodniczący – stwierdził, że drogi Starogród – majdan nie możemy zdjąć, gdyż nie 

dostaniemy dofinansowania, musi to pozostać, a jeśli nie uda się pozyskać środków to będzie można to 

zmienić w budżecie w ciągu roku. 

 

Pan Wójt – poprosił o zastanowienie się nad zdjęciem tych 100 tys. zł na modernizację budynku UG, 

gdyż szansa na uzyskanie środków zewnętrznych na tą inwestycję równa jest zeru, a ludzie też 
zwracają nam uwagę, że Siennica wypiękniała, a Urząd Gminy nadal wygląda obskurnie, dlatego też 
chciałbym poprawić ten wizerunek. 

 
Pani Skarbnik – stwierdziła, ze każdy dba o swoje podwórku, obejście, więc my też chcemy, żeby 

nasz urząd jakoś wyglądał, szkoły mamy ładne, zadbajmy teraz o nasz budynek, szczególnie, że 

przebudowa oczyszczalni prawdopodobnie wyniesie mniej niż zaplanowaliśmy. 

  
Pani Edwarda Rutkowska – odniosła się do wnioski Komisji Budżetu o zdjęcie 100 tys. zł                        

z modernizacji budynku UG – budynek źle wygląda, także w porównaniu do innych budynków gmin 

w powiecie. 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że najpierw dokończmy plan zagospodarowania przestrzennego              

i modernizację gminnej oczyszczalni i dopiero zróbmy elewację budynku, być może za rok lub dwa. 

 

Pani Hanna Dąbrowska – zapytała o ile wzrosły wynagrodzenia pracowników w porównaniu do 

ubiegłego roku, wg jej obliczeń wychodzi wzrost o 15%. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że wzrost płac wynosi max 7% , natomiast w tej kwocie są płace               

i pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy, a także diety i prowizje sołtysów. 

 

Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2012 rok – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 
Pani Skarbnik – podziękowała za przyjęcie budżetu na 2012 rok, jest on w pełni zrobiony przez 

Wójta i przez nią po raz pierwszy. 

 

Ad. pkt 12 

Rada Gmina podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XI/61/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie 
określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru – została 

podjęta jednogłośnie. 
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▪ Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę 
Nr XI/65/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w Uchwale Nr II/11/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 grudnia 2006r. w sprawie 
opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Siennicy – została podjęta 

jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w 
uchwale dotyczącej uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – została podjęta 

jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
terenie gminy Siennica na 2012 rok – została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania 
nazwy skwerowi w miejscowości Siennica – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert (mieszkaniec Siennicy III) – poinformował, że w maju Rada Gminy podjęła 

uchwałę porządkującą nadawanie nazw, ale w przypadku tego skweru nie uwzględnili Państwo 

konsultacji z mieszkańcami. Ranga tego miejsca nie jest adekwatna dla tego patrona. Zapytał czy 

Siennica zasługuje na takiego patrona  patrząc na jej przeszłość historyczną? 

 
Pan Wójt – poinformował, że pomysł nadania temu skwerowi im. Jana Pawła II wyszedł od 

mieszkańców Siennicy I i II. 

 

▪ Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r. – została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2012 rok – została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że należałoby już teraz zaplanować tą dodatkową sesję odnośnie 

Zespołu Szkół w Siennicy. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że Starostwo oczekuje od nas jak najszybszej decyzji, oni mają swoją sesję              
25 stycznia 2012r. więc my możemy tydzień wcześniej zrobić naszą. 
 
Pan Ryszard Reszczyk – poprosił, aby przed tą sesją każdy radny dostał dokumenty do zapoznania 

się i mieć możliwość późniejszej dyskusji. 

 

 

▪ Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2012 rok – została 

podjęta jednogłośnie. 
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▪ Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Siennica do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 

Rozwój e-usług pn: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa 
Informacyjnego „M@zowszanie” – została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 13 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Wójt – odniósł się do zapytania Pana Józefa Kopy – umowa na opracowanie planu gospodarki 

odpadami została zawarta 22 marca 2010r., zapłaciliśmy za plan 6,5 tys. zł, w tej chwili nie ma 

żadnych aktów prawnych mówiących o zaniechaniu przedstawiania planów gospodarki odpadami. 

 
Pan Józef Kopa – wyjaśnił, ze według jego informacji te plany tracą moc z dniem 1 stycznia 2012r. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poprosił o udzielenie odpowiedzi na jego interpelacje z poprzedniej sesji, 

dotyczyła wyrażenia zgody na nową lokalizację przystanku w Nowej pogorzeli 

 
Pan Wójt – poinformował, że do Urzędu Gminy nie wpłynęło żadne pismo dotyczące konsultacji 

zmiany przystanku, z naszej strony też nic takiego nie było wysyłane.  

 
Pan Stanisław Majszyk – poprosił Przewodniczącego o wyjaśnienie tej sprawy, w MZDW mówią iż 
było to uzgadniane z gminą. 
 
Pan Przewodniczący – poprosił Pana Stanisława Majszyka o zredagowanie takiego pisma, gdyż zna 

on całą sprawę, Pan Bogusław Niemirka dopisze też coś ze swojej strony, a ja się pod tym podpiszę. 
 

Ad. pkt 14 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pani Edwarda Rutkowska – zapytała dlaczego właściciel nowo otwartej pizzerii w Siennicy nie 

może dostać pozwolenia na alkohol? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że nie spełnia wymogów, jest zbyt blisko prywatnego przedszkola, może się 
oczywiście odwołać do Kolegium Odwoławczego. Jeśli tam jednak nie będzie przedszkola to temat ten 

powróci.  

 
Pan Przewodniczący – odniósł się do sprawy zabierania głosu przez sołtysów – wyjaśnił, że jeśli 
sprawa dotyczy danej miejscowości to sołtysi mogą zabierać głos, a jeśli mamy punkt „Sprawy różne” 

to wszyscy mogą zabierać głos. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zwrócił uwagę na usytuowanie pojemników na odzież, czy to było 

uzgadniane, ten obok cmentarza nie powinien tam stać. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił, że uzgodnione było tylko raz, ten pojemnik przy cmentarzu nie zagraża ruchowi, 

ale jest drugi przy przejściu dla pieszych, było już dzwonione o zmianę lokalizacji. 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że inwestycja w SPZOZ została zakończona, czy były liczone koszty             

w stosunku do roku ubiegłego? 
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Pan Wójt – wyjaśnił, że musimy zamknąć ten rok budżetowy aby zrobić porównanie, poza tym 

kolektory są dopiero od września, więc jeszcze niewiele skorzystaliśmy z ciepłych miesięcy.                      

W przedszkolu działa na razie tylko jedna pompa i jest ciepło. 

 
Pani Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) – poruszyła następujące sprawy: 

- na pętli autobusowej w Nowym Starogrodzie uszkodzony jest hydrant i wycieka z niego woda; 

- droga do pól – została ona zagrodzona przez działkowicza, a objazd wynosi ponad 2 km, było to już 
wielokrotnie przeze mnie poruszane na sesjach. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jeśli chodzi o hydrant to poinformuje Pana Jałochę, natomiast jeśli chodzi              

o drogę to spotykałem się trzykrotnie w tej sprawie, jedyne rozwiązanie i szybkie to wykup drogi 

prywatnej od Pana Cholewińskiego, ponieważ poszerzenie drogi musi być zapisane w planie 

zagospodarowania przestrzennego. Jeśli chodzi o wykup to zależy od ceny za jaką Pan Cholewiński 

będzie chciał sprzedać. 
 
Pani Bożena Hardej – zapytała o prywatne przedszkole w Siennicy – czy jest już otwarte oraz                   

o przedszkole w Nowym Zglechowie oraz co dalej z firmą ExonMobil? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jeśli chodzi o firmę ExonMobil to było spotkanie z nimi i od tamtej pory nic 

się nie zmieniło, są zainteresowani uruchomieniem kierunku uczącego wydobywania gazu łupkowego 

o ile w pobliżu będzie gaz. Odnośnie przedszkoli – prywatne przedszkole Akademia Smyka już 
zostało uruchomione, a jeśli chodzi o Nowy Zglechów to mam nieoficjalne informacje, że Pani 

Gąsiorowska rezygnuje z prowadzenia przedszkola, ale wiem to od rodziców, a nie od tej pani. 

 
Pan Tadeusz Pustoła (sołtys wsi Gągolina) – poinformował, że ostatnio podczas pożaru w Siennicy 

przy ul. Mińskiej był nieczynny hydrant i straż musiała szukać innego czynnego. 

 
Pan Wójt – poinformował, że nikt mu tej sprawy nie sygnalizował. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – poinformowała, że w Nowym Zglechowie tez była taka sytuacja, 

potrzebne są przeglądy hydrantów. 

 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) – zapytał, czy jak ktoś zmienił przeznaczenie 

gruntu z rolniczego na zabudowę mieszkaniową to czy zmienia się też podatek?  

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że dopiero w momencie postawienia na tym przekształconym gruncie budynku 

zmienia się podatek. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że robimy zmianę planu zagospodarowania przestrzennego                 

z własnej kieszeni, powinno się to zmienić, aby od zmiany w planie płacić podatek, a nie dopiero               

od postawienia budynku. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że po zmianie planu zmienia się wartość działki na wyższą, można się nad tym 

zastanowić po zmianie planu. 

 
Pani Agnieszka Uścińska – wyjaśniła, że można mówić o dwóch rodzajach opłat: planistyczna                  

i adjacencka. Opłata planistyczna jest po zakończeniu zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego, natomiast opłatę adjacencką można pobrać w każdym momencie, chodzi tu                        

o zamontowanie w działce urządzeń, później gmina robi wycenę takiej działki i pobiera opłatę. 
 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że jeśli byśmy w przyszłości chcieli to zmienić to należy 

poinformować o tym mieszkańców.  
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Ad. pkt 15 
Protokół Nr XI/11 z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 16 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia XII zwyczajnej 

sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Insp. d/s Rady Gminy  

      
Ewa Chwesiuk    

 
 


