
PROTOKOŁ Nr XIII/12 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 19 stycznia 2012r. 

 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
05

,  a zakończono o godz. 12
40

. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 13 tj. 86,7% 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 Danuta Zwierz   - Skarbnik Gminy 

4. Pani Agnieszka Uścińska  - radca prawny Urzędu Gminy 

5. Pani Magdalena Lewandowska - insp. ds. oświaty, kultury i zdrowia w Urzędzie Gminy 

6. Pani Małgorzata Podstawka - dyrektor Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy 

oraz 33 sołtysów (przewodniczących rad sołeckich) wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

Pan Jerzy Smoliński – prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich 

Pan Franciszek Witek – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich 

Pan Stanisław Mejszutowicz – prezes ZNP Oddział w Mińsku Mazowieckim  

Pani Barbara Szopa – dyrektor PSP w Nowej Pogorzeli 

Pani Anna Duszczyk – dyrektor ZS w Żakowie 

Pan Franciszek Zwierzyński – red. tyg. „Co Słychać?”  

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

Pan Jarosław Ciółkowski – red. tyg. „Lokalna” 

oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Siennicy i mieszkańcy Siennicy: 

Pani Bożena Żytkowicz, Pani Małgorzata Kobylińska, Pani Beata Balińska, Pan Grzegorz Wysocki, 

Pani Ewa Żytkowicz, Pan Tadeusz Gnoiński, Pan Zdzisław Jałocha, Pani Janina Jurkowska,                       

Pani Marzena Augustyniak-Chojecka, Pan Robert Jackowski. 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku. 

3. Dokonanie analizy funkcjonowania Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy oraz zajęcie 

stanowiska  dotyczącego warunków przejęcia Zespołu Szkół w Siennicy i ewentualnego zamiaru 

prowadzenia Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w Siennicy od września 2012r. 

4. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 
Otwarcia sesji dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Pani Bożena Hardej, witając 

wszystkich uczestników obrad. 

Na podstawie listy obecności radnych Pani Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że obrady oraz 

podejmowane uchwały będą prawomocne. 

 

Ad. pkt 2 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. pkt 3 

Analiza funkcjonowania Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy oraz zajęcie 

stanowiska  dotyczącego warunków przejęcia Zespołu Szkół w Siennicy i ewentualnego zamiaru 

prowadzenia Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w Siennicy od 1 września 2012r. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że jak ważny jest temat widać to na tej sesji, po ilość osób zainteresowanych. 

Na moje ręce złożono pismo dotyczące obrony szkoły przez różne środowiska. Po grudniowej sesji 
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były dalsze konsultacje ze Starostwem, Komisją Oświaty Rady Powiatu. Na komisję byli zaproszeni 

także nasi przewodniczący poszczególnych komisji. Najlepszym dla Gminy wyjściem byłoby 

przejęcie szkoły i start z pozycji zerowej, czyli podejmujemy działania związane z utworzeniem 

Gimnazjum, liceum, technikum i szkoły zawodowej, wszelkie odprawy są po stronie Starostwa, jest 

konkurs na dyrektora, są nowe angaże dla nauczycieli. Podstawowe cele na jakie ma być przejęta ta 

placówka to oświata, kultura i sport. Po rozmowach prowadzonych na posiedzeniu Komisji Oświaty 

Rady Powiatu mamy ustalone wstępnie, ze do końca kadencji tej Rady Powiatu co roku w formie 

dotacji 500 tys. zł dopłaca Starostwo do tej szkoły. Jest również propozycja z naszej strony aby 

przenoszona szkoła rolnicza z Janowa do CKU została przeniesiona do ZS Siennica, wtedy może 

Starostwo zgodzi się prowadzić tą placówkę. 
 
Pan Józef Kopa – przychylił się do wypowiedzi Pana Wójta, nie wyobraża sobie aby ta szkoła została 

w jakiś sposób zniszczona, szczególnie że były prowadzone w niej inwestycje.  Zapytał czy Starostwo 

widzi możliwość prowadzenia tej szkoły, czy też gmina będzie musiała przejąć? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że na początku nie było koncepcji, aby to gmina była organem prowadzącym, 

później po wielu konsultacjach wpłynął taki wniosek. Z Siennicą nikt oficjalnie nie rozmawiał                      

o likwidacji Zespołu Szkół. 

 
Pan Józef Kopa – zapytał panią dyrektor jak ona widzi szukanie oszczędności po przejęciu szkoły 

przez gminę.  
 
Pan Marek Soćko – stwierdził, że w materiałach na sesję radni dostali tylko protokoły kontrolne 

szkoły, ale nie wiemy jak to zostało wykonane, te zalecenia. Szkoła jest wiekowa, nie wiemy czy te 

usterki zostały naprawione? 

 
Pani Małgorzata Podstawka – poinformowała, że dyrektorem tej placówki jest 4 lata i z tego okresu 

przedstawiła Starostwu dokumenty dotyczące kontroli. Sugestie Sanepidu dotyczyły podłogi na 

dolnym i górnym korytarzu, jest tam klepka położona. Budynek jest w dobrym stanie, został zrobiony 

dach, okna i kotłownia, w salach lekcyjnych remonty były w miarę posiadania środków. Podłoga jest 

drewniana, ale jest to zabytek więc niewiele możemy tam wymienić. Również instalacja elektryczna 

była wymieniana w tamtym roku oraz ogrzewanie. Poprzedni dyrektor i ja dbaliśmy o tą szkołę, 
pozyskiwaliśmy także środki zewnętrzne. Jeśli chodzi o szukanie oszczędności to wiadomo, że 

wszystkich pracowników nie zwolnimy, ktoś musi dbać o teren przy szkole, skoro ma być on otwarty. 

Możemy dodatkowo otworzyć salę gimnastyczną dla młodzieży. Przez okres kiedy jestem dyrektorem 

tej placówki nie dostałam sygnału od organu prowadzącego, że mam się przyjrzeć finansom. Ta szkoła 

ogrzewana jest olejem, a ceny oleju jednak rosną, chcieliśmy mieć jeszcze jakieś alternatywne 

ogrzewanie, ale w tej sytuacji nie jest to możliwe. 

 
Pan Marek Soćko – stwierdził, że szkoła prowadziła kierunki zawodowe, rolnicze, a teraz mamy 

tylko liceum i technikum, dlaczego zostały polikwidowane kierunki przygotowujące ludzi do zawodu? 

 
Pani Małgorzata Podstawka – poinformowała, że w pewnym momencie szkoły poszły w kierunki 

ogólnokształcące i my również. W tej chwili ta polityka się zmienia, została na nowo powołana szkoła 

zawodowa, był nabór, teraz ci uczniowie skończyli ten kierunek, praktyki mieli w Skropolu                       

w Siennicy i tam też w większości znaleźli pracę. W tym roku było tylko 5 podań, a świadectwo 

przyniosła jedna osoba. Ambicje rodziców i prestiż społeczny ciągnie po średnie wykształcenie i na 

studia. Aby teraz szkołę przygotować trzeba wyłożyć środki, my jesteśmy tym zainteresowani, jak 

również Skropol. Jeśli chodzi o zdawalność matur to w tym roku nie mamy się czym pochwalić, były 

dwie klasy, ale w większości były to osoby z drugiego naboru. Mamy mnóstwo młodzieży, która 

odnajduje się tutaj w Siennicy, nie maja zbyt wysokich średnich, ale wiele z tych osób zdało maturę. 
jeśli zdecydujemy, że ta szkoła ma zostać to my też musimy robić coś, aby przyciągnąć młodzież. 
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Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że radny Pan Soćko zarzucił szkole, iż ma 

zainstalowane kamery, aby monitorować ewentualne osoby handlujące narkotykami, co nie jest 

prawdą. 
 
Pani Małgorzata Podstawka – wyjaśniła, że firma z PZU, z którą mamy umowę, przekazała nam 

pieniądze z wykorzystaniem na poprawę bezpieczeństwa w szkole, zdecydowaliśmy, ze będzie to 

monitoring w szkole i wokół terenu. Jeśli chodzi o narkotyki to od policji, rodziców i innych organów 

nie było zgłoszeń na ten temat. Rodzice tez czasami przenoszą do nas swoje dzieci dla 

bezpieczeństwa.  

 
Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że w ostatnim czasie sala gimnastyczna została 

wyremontowana, sale lekcyjne mają oświetlenie energooszczędne, są nowe meble, zostały tylko 

podłogi na korytarzach. 

 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) – zapytał, czy nad szkołą nadzór trzyma 

konserwator. 

 
Pani Małgorzata Podstawka – odpowiedziała, że tak, nad tym obiektem czuwa konserwator. 

 
Pan Józef Kopa –  zapytał, czy są jakieś obszary w których szkoła mogłaby pozyskać środki, 

oszczędzić na bieżącym utrzymaniu? 

 
Pani Małgorzata Podstawka – wyjaśniła, że na tyle ile nam organ prowadzącym przekazywał środki 

to my korzystaliśmy. Szkoła też zarabiała, wynajmowaliśmy lokale, sprzedawaliśmy zebrany złom, to 

wszystko oddawaliśmy do Starostwa, ale my z tego też coś dostawaliśmy. Czy te środki mogą być 
większe, owszem, możemy wynajmować pomieszczenia. 

 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, że teraz jest około 300 uczniów, a ile było maksymalnie                       

w poprzednich latach?  

 
Pani Małgorzata Podstawka – wyjaśniła, że było dużo więcej, teraz szkoła nie jest w pełni 

wykorzystywana, te 400-500 uczniów można spokojnie pomieścić. 
 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, że ten stan zniżkowy zauważyliśmy już wcześniej, te 2-3 lata temu 

można coś było w tym kierunku zrobić. 
 
Pani Małgorzata Podstawka – wyjaśniał, że ta liczba ok. 300 uczniów jest już od dłuższego czasu, 

poszliśmy w kierunku zawodówki i technikum, ale każdy chce iść do szkoły średniej jeśli ma taką 
okazję, a po otwarciu technikum doszło nam więcej uczniów. 

 
Pan Marek Soćko – stwierdził, że trzeba się zastanowić nad modernizacją ogrzewania w szkole, gdyż 
olej nadal drożeje. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – stwierdziła, że 18% budżetu szkoły idzie na ogrzewanie, większość 
środków idzie na płace. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – stwierdziła, że bardzo ważna jest opinia przekazywana przez młodzież,              
a bardzo dobrą opinię mają obecnie Budowlanka i Mechanik, gdzie organizują kursy ze środków 

unijnych. Czy Pani pozyskiwała kiedyś środki unijne, zewnętrzne? 

 
Pani Małgorzata Podstawka – stwierdziła, że opinia to pojęcie względne, mechanik przez te 

wszystkie lata nie zmienił swoje kierunku kształcenia, Budowlanka uruchomiła podobny kierunek do 

naszego, a młodzież woli iść do miasta. Jeśli chodzi o środki zewnętrzne to składałam wniosek do 
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Starostwa, pisaliśmy też projekt dla zawodówki, ale nie przeszedł. Mamy pomysły, ale szkoła musi 

mieć stabilność. Teraz mogę nie mieć pełnomocnictw, gdyż szkoła jest w trakcie likwidacji. Na tyle ile 

mogliśmy to pozyskiwaliśmy środki, a projekt jest cykliczny na 2-3 lata i jeśli nie będzie naboru to my 

płacimy za to. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że padają tu różne propozycje szkoły, w całym powiecie nie 

ma szkoły, która by uprawniała do przejęcia gospodarstwa po rodzicach, większość jeździ do 

Miętnego. Przez 20 lat szkoła w Siennicy spełniała to zadanie. Dzisiaj powinniśmy skupić się nad 

dyskusją o przejęciu szkoły.  

 
Pani Małgorzata Podstawka – poinformowała, że aby mogły powstać jakieś zawody to musi                   

to zatwierdzić od stycznia tego roku Wojewódzka Rada Zatrudnienia. mają dopiero zapaść decyzje,         

w której szkole jakie kierunki mają być prowadzone. Nasza szkoła dostała zgodę na kierunki: technik 

ochrony środowiska, technik obsługi turystycznej, operator obrabiarek skrawających. Nie dostaliśmy 

niestety zgody na zawodówkę ogólną z możliwością wyboru zawodu fryzjer, krawiec, dekarz. W tym 

roku złożyliśmy o kolejne kierunki: technik rolnik, technik źródeł odnawialnych, technik odwiertów. 

Musimy patrzeć ile będzie młodzieży chętnej, każdy ma przecież wybór szkoły.   

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że gmina Mrozy jest porównywalna do naszej, też przejęła prowadzenie 

szkoły od Starostwa, jak to ma się do nas. 

 
Pani Małgorzata Podstawka – wyjaśniał, że tam poszli w innowacje, kierunek policyjny, ale w ślad 

za tym poszły pieniądze, u nas też był pomysł i nawet zgoda, ale bez środków. Wyjaśniła, że więcej 

pieniędzy idzie za gimnazjalistą, a na technikum trzeba więcej wydać, zapewnić praktyki. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – stwierdził, że jeżeli to jest tak poważny temat, to my radni powinniśmy 

mieć komisje, aby go przedyskutować, czy to ma być chociaż by umowa użyczenia, czy darowizna. 

Obecna Rada Powiatu może dokładać 0,5 mln zł, a jak się zmieni Rada to co dalej? To wszystko 

powinno być najpierw przedyskutowane na komisjach. 

 
Pan Wójt – poinformował, że jesteśmy gminą typowo rolniczą, jeśli chodzi o demografię to w ciągu  

7 lat urodziło się i jest zameldowanych u nas 500 dzieci, w przeciągu jednego roku w samej Siennicy 

przybyło 80 mieszkańców. To iż nie było komisji przed sesją było to konsultowane                                     

z Przewodniczącym Rady i przewodniczącymi poszczególnych komisji, stwierdzili, że nie ma takiej 

potrzeby. Poinformował dodatkowo, że do zawodówki był tylko jeden nabór, nasi przedsiębiorcy 

gotowi są przyjąć młodzież na praktyki. Uruchamiając jakiś kierunek musimy mieć pewność, że za              

3 lata ci ludzie znajdą pracę. Pani dyrektor Podstawka jest dyrektorem do końca sierpnia i ona będzie 

odpowiadała za rekrutację do tej szkoły, a my jeśli przejmiemy ta szkołę to będziemy mogli sugerować 
kierunki. Musimy negocjować jak najlepsze warunki przejęcia, gdyż nikt nie ma wątpliwości co do 

celowości przejęcia tej szkoły. 

 
Pani Anna Duszczyk – stwierdziła, że to od rodziców zależy przyszłość Zespołu Szkół.                            

Moi uczniowie z gimnazjum wybrali kierunek technik obsługi turystycznej, jednak nie został on 

uruchomiony.  

 
Pani Małgorzata Podstawka – poinformowała, że kierunek technik obsługi ruchu turystycznego jest 

już drugi rok, owszem było dużo podań, ale oryginalne świadectwa doniosło niewiele osób. Rodzice              

i dzieci mają wybór szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

 
Pani Barbara Szopa – stwierdziła, że na pewno nie zależy nam aby wykształcić samych doktorów              

i naukowców, a szkoła w Siennicy przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych i trzeba to 

podkreślić i nagłośnić. Może dać zawód dla tych osób, jest to szkoła bardzo przyjazna. Nie tylko 

wyniki egzaminów i sprawdzianów świadczą o szkole, ale funkcjonowanie dziecka w tej szkole. 
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Oprócz edukacji mamy nauczyć jak żyć. Nie jest sztuką tworzyć klasy integracyjne, te dzieci mają żyć 
wśród społeczeństwa.  

 
Pan Bogusław Niemirka – stwierdził, że musimy dzisiaj wypracować stanowisko przejęcia szkoły, 

powiat nie ma żadnej polityki dotyczącej szkoły średniej. Szkoła siennicka nie ściągnie dzieci                      

z Mińska Maz., mogą przyjść z okolic. Potrzeba by było więcej uczniów w szkole średniej, 

zawodówce niż w gimnazjum. Z mojej strony nie ma zgody  na warunki powiatu, m.in. że gmina 

dostaje szkołę, ale budynek pozostaje własnością powiatu. Powiat niech nam przekaże szkołę na 

własność, o ile rada się zgodzi. 

 
Pani Bożena Hardej – zapytała, czy gmina może starać się o dotacje od powiatu po przejęciu szkoły? 

 
Pani Agnieszka Uścińska – poinformowała, że są dwie możliwości, pierwsza to gmina przejmuje 

szkołę o powiatu, który ja zamyka i wypłaca odprawy. Gmina zakłada technikum, liceum gimnazjum 

jako zadanie własne. Dla utworzenia zespołu musza wypowiedzieć się Rady Pedagogiczne, w tym 

przypadku mamy trzy odrębne szkoły, gdzie każda musi mieć dyrektora, przez rok przynajmniej. 

Druga możliwość to przejęcie szkoły od powiatu, bez jej likwidacji i ewentualne odprawy dla 

pracowników są po stronie gminy, a tego nie chcemy. Powiat dostał subwencję na cały rok, nie ma 

możliwości jej podziału przy tworzeniu przez gminę szkoły, lecz tylko przy jej przejęciu. My dzisiaj 

przygotowaliśmy uchwałę intencyjną, ale co na to powiat to nie wiemy. Jeśli wypracujemy wspólne 

stanowisko to będzie łatwiej. Dwie jednostki musza zadecydować na jakich warunkach gmina ma 

przejąć szkołę. Kolejna sprawa to forma przejęcia budynków, mamy umowę darowizny i użyczenia. 

Umowa użyczenia zawarta na czas nieokreślony, mamy tytuł do dysponowania nieruchomością, 
natomiast darowizna jest tutaj prawem silniejszym i to jest lepsze dla gminy. 

 
Pan Bogusław Niemirka – stwierdził, że jeśli gmina będzie w przyszłości, po przejęciu szkoły, starała 

się o środki zewnętrzne to wyjdzie kto jest właścicielem. Skoro my to przejmujemy to obiekt również. 
Jako właściciele mamy możliwość decydowania o tym. 

 
Pani Agnieszka Uścińska – wyjaśniła, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać sobie 

pomocy, to rada o tym decyduje, ale mogą to zrobić tylko na dany rok, a nie co roku. 

 
Pan Wójt – odczytał przygotowane na tą sesję stanowisko i warunki przejęcia szkoły. 

 
Pan Stanisław Mejszutowicz – stwierdził, że plan jest już ustawiony, likwidacja ZS Siennica                          

i przeniesienia Janowa do CKU w Mińsku Mazowieckim, a wy jesteście pod murem albo chcecie 

przejąć albo też nie. Dzisiaj jest dyskusja o warunkach przejęcia, jest to dla was trudna decyzja. 

Koszty utrzymania i koszty pracowników są duże, ale to jest we wszystkich jednostkach oświatowych. 

Po przejęciu szkoły można podejść do sprawy zatrudnienia, ale nie patrzmy tylko na to szukając 

oszczędności. Bardzo proszę o podejście ze zrozumieniem do tej sprawy. Do tematu pracowników               

i wynagrodzeń na pewno powrócimy, wiem że gmina też jest w trudnej sytuacji. 

 
Pan Franciszek Witek – poinformował, że wiadomość o zamiarze likwidacji ZS Siennica przyjął                  
z wielkim niepokojem. W trakcie dyskusji padło pytanie ile można pomieścić w tej szkole uczniów, 

aby była ona rentowna, kiedyś było ich nawet 700, a teraz myślę że 500 uczniów może pobierać naukę 
i placówka będzie rentowna. Decydując się na przejęcie szkoły trzeba mieć kierunek działania, aby 

przyciągnąć młodzież. Gmina Siennica tak naprawdę nie ma wyboru, musi przejąć ten obiekt, gdyż nie 

będzie miała miejsca dla młodzieży gimnazjalnej w swoich szkołach. Jeśli chodzi natomiast o warunki 

przejęcia to sugerowałbym pozostawienie zapisu darowizna lub użyczenie. Jeśli skupimy się na 

darowiźnie to możemy utracić dotację. Przy użyczeniu mamy możliwość pozyskania dotacji, a po              

3 latach można wystąpić o darowiznę. Zaapelował o racjonalne podejście do problemu, placówkę 
trzeba przejąć, ale na jak najlepszych warunkach. 
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Pan Bogusław Niemirka – zaproponował następujące zmiany w warunkach przejęcia szkoły:  

- w pkt 3 dotyczącym przekazania nieruchomości, aby to było w formie notarialnej umowy darowizny,  

- w pkt 9 dotyczącym dotacji z Powiatu Mińskiego był zapis, iż będzie ona przekazywana przez 

kolejne lata w wysokości co najmniej 500 tys. zł rocznie. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał co będzie jeśli Starostwo nie zgodzi się na nasze warunki? 

 
Pan Wójt – odpowiedział, że Komisja Oświaty Rady Powiatu zgodziła się na te warunki, ale Rada 

Powiatu musi też się wypowiedzieć, a my też musimy mieć jakiś punkt wyjścia. 

 
Głosowanie nad zmianą pkt 3 warunków przejęcia ZS w Siennicy -  przejęcie w formie darowizny 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

 

Głosowanie nad zmianą pkt 3 warunków przejęcia ZS w Siennicy – dotacja z Powiatu Mińskiego 

przez kolejne lata w wysokości co najmniej 500 tys. zł rocznie 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

Głosowanie nad stanowiskiem Rady Gminy w Siennicy i warunkami przejęcia ZS w Siennicy 

za – 13 glosów 

przeciw – 0  głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

 

Uchwała Nr XIII/91/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia 

przez Radę Gminy w Siennicy woli założenia i prowadzenia przez Gminę Siennica szkoły 

ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcące, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej)                 
od 1 września 2012r. – została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt 4 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pani Wiceprzewodnicząca dokonała zamknięcia 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy.   

 

 

 
Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołowała:        

Insp. d/s Rady Gminy 

        
Ewa Chwesiuk    

 

 
 


