
PROTOKOŁ Nr XV/12 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 5 kwietnia 2012r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 13
25

. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 tj. 93,3% składu Rady wg załączonej                     

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pan Bogusław Niemirka zam. Swoboda 

 

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 Lucyna Adamiec  - Kierownik GOPS 

7. Pani Małgorzata Podstawka  - Dyr. Zespołu Szkół w Siennicy 

8. Pan Jerzy Smoliński        - Prezes Stow. Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich 

oraz 32 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

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

Pan Eugeniusz Karpiński  – red. tyg. „Życie Siedleckie” 

 

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 wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie przejęcia 

prowadzenia przez Gminę Siennica Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. 

6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                

w 2011r. 

7. Realizacja zadań statutowych przez GOPS ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom 

i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w 2011r. 

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ zmian w Uchwale Nr XII/80/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2012-2020 

▪ zmian w budżecie gminy na 2012r. 

▪ zmiany uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Gminy w Siennicy w sprawie ustalenia wysokości 

dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Siennica 

▪ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2012 roku” 

▪ ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Siennica 

▪ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                     

w Siennicy 

▪ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Łękawica – działka nr 474 

9. Ocena stanu funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy (realizacja zadań statutowych 

przez SPZOZ w Siennicy w 2011r.) wraz z podjęciem stosownej uchwały. 

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. 
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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 następujących zmian pod obrady sesji: 

- wprowadził uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie przejęcia 

prowadzenia przez Gminę Siennica Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy, będzie ona 

przedstawiona po pkt 4. 

- wprowadził uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/80/2011 Rady Gminy w Siennicy                

z dnia 29 grudnia 2011r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 

2012-2020, będzie wprowadzona prze uchwałą w sprawie zmian w budżecie. 

- zmiana pkt dotyczącego oceny funkcjonowania służby zdrowia przesunąć po realizacji 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Pan Stanisław Majszyk – poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego Pana Tadeusza Rumaka, 

który był radnym. 

 

Pan Przewodniczący zarządził minutę ciszy dla uczczenia zmarłego Pana Tadeusza Rumaka. 

 
Pan Przewodniczący – poinformował, iż dostał wniosek wraz z projektem uchwały od Pani 

Agnieszki Kępki odnośnie spółek wodnych, stwierdził, że to powinno być najpierw omówione na 

komisjach, więc w sprawach rożnych poprosi o przybliżenie tej sprawy. 

 

Pan Wójt – poinformował, że mamy uchwałę o dotacjach dla spółek wodnych, ale trzeba to 

najpierw przedyskutować na komisjach. 

 

Wniosek odnośnie wprowadzenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

w sprawie przejęcia prowadzenia przez Gminę Siennica Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich               

w Siennicy został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. 

 

Wniosek odnośnie wprowadzenia uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/80/2011 Rady 

Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Siennica na lata 2012-2020 został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. 

 

Wniosek odnośnie przesunięcia pkt dotyczącego oceny funkcjonowania służby zdrowia został 

jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. 

 

 

Porządek obrad, po wniesionych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 24 lutego do 5 kwietnia 2012r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że mowa była o zakupie samochodu typowo 

przewozowego, a zakupiono osobowy. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że mamy samochód VW Transporter do przewozów. 
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Pan Ryszard Reszczyk – odniósł się do sprawy modernizacji ul. Kołbielskiej w Siennicy – 

cieszy się, że coś się dzieje w tym temacie, ale prosi by powiat do czasu modernizacji załatał 

bieżące dziury. 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Brak było w danym punkcie interpelacji, wniosków i oświadczeń radnych. 

 

Ad. pkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie 

przejęcia prowadzenia przez Gminę Siennica Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich                     

w Siennicy 

 
Pani Małgorzata Podstawka –  podziękowała za włożoną pracę wszystkim tym, którzy 

przyczynili się do utrzymania tej szkoły. Jest to dla was duża odpowiedzialność i wiem, że była to 

trudna decyzja. Naszym zadaniem jest teraz zrobić dużo, aby przyciągnąć uczniów do szkół 

ponad gimnazjalnych. Nie chcemy być ciężarem dla Państwa, ale chlubą. Podziękowała                      

w imieniu całej społeczności szkolnej i złożyła życzenia świąteczne.  

 
Pan Przewodniczący – odczytał wszystkim zebranym treść uchwały wraz z Porozumieniem. 

 
Pan Wójt – poinformował, że gmina dostaje wszystkie pieniądze, które są zaplanowane                           

w budżecie starostwa do końca 2012 roku, nie dostaniemy dodatkowych środków. Jeśli będą 
zwolnienia to również z tych pieniędzy. Teraz to od nas będzie zależało jak ta szkoła będzie dalej 

wyglądała, jeśli dzieci będą ją wybierać to zagrożenie jej istnienia odejdzie. 

 

Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia przez Gminę 
Siennica Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy – została podjęta w wyniku 

głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2011r. przedstawił Pan Witold Sokół – Przewodniczący Rady Gminy. 
(Sprawozdanie  w załączeniu) 

 

Ad. pkt 7 

Informację na temat realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Siennicy ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przedstawiła Pani Lucyna Adamiec –                   

Kierownik GOPS. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 
Pan Wójt – poinformował, że Pani kierownik SPZOZ przybędzie na godzinę 11, więc 

zaproponował aby pkt dotyczący sprawozdania SPZOZ przesunąć w porządku obrad po pkt 

dotyczącym podjęcia uchwał. 

 

Wniosek o przesunięcia sprawozdania SPZOZ w porządku obrad został przez Radę Gminy 

przyjęty jednogłośnie w głosowaniu.  
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Ad. pkt 8 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmian 

w Uchwale Nr XII/80/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. dotyczącej 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2012-2020 - została podjęta                     

w wyniku głosowania: 

za –10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 4 głosy 

Dyskusja: 
Pan Wójt – poinformował, iż wcześniej nie było to dyskutowane, ponieważ nie mieliśmy 

informacji czy będzie prowadzony jeszcze nabór wniosków. Są pieniądze na to zadanie, a teraz 

już będziemy inwestować w swoją placówkę, Zespół Szkół w Siennicy. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że pieniądze na sport trzeba wykorzystać, ale baza 

sportowa w Siennicy jest dobra, w dodatku przy tym budżecie nie widzę możliwości realizacji 

tego zadania. Ten „Orlik” już miał powstać, ale trzeb zniszczyć boisko zrobione z unijnych 

pieniędzy. Na komisjach to nie było dyskutowane, a te małe miejscowości też powinny mieć 
szanse na takie boisko. Stwierdził, że ta szkoła i to zaplecze sportowe to wystarczą dla Zespołu 

Szkół w Siennicy, ale gdyby było nas stać na ten „Orlik” to zainwestujmy w inne miejscowości 

niż Siennica. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że patrząc na sąsiednie gminy to w Mińsku Mazowieckim mają dwa takie 

boisko, w Cegłowie jedno i w Latowiczu też jedno, a te dwie ostatnie gminy nie są finansowo 

bogatsze od nas. Jeśli chodzi o murawę na istniejącym boisku, to ministerstwo zdecydowało, iż na 

takim boisku nie może być sztuczna murawa, ale po zdjęciu przeniesiemy ją do innej 

miejscowości, nie zostanie ona zniszczona. 

 
Pan Józef Kopa – zapytał czy gmina na pewno dostanie dotacje, a jeśli nie to czy będzie to 

zadanie realizowała. Stwierdził, ze przez najbliższe 5 lat to my mamy umowę użyczenia jeśli 
chodzi o ZS w Siennicy, więc nie do końca jest to nasze. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jeśli nie dostaniemy dotacji to rezygnujemy z tego zadania, a jeśli chodzi 

o szkołę to mamy ją prze 5 lat i jeśli na te wymienione w Porozumieniu cele będzie 

wykorzystywana prze te lata to gmina przejmie ją na własność. 
 
Pani Hanna Dąbrowska – stwierdziła, że z tą inwestycją nie należałoby się spieszyć, zobaczmy 

najpierw jaki będzie nabór do tej szkoły, ile będzie chętnych i jak to będzie funkcjonowało. 

Stwierdziła również, iż należy spojrzeć też na rozwój sportu w małych miejscowościach. 

 
Pan Wójt – poinformował, że do końca maja musi się zakończyć u nas procedura przetargowa,             

a to boisko może być atutem na ściągnięcie uczniów do tej szkoły, jako bogate zaplecze. 

Natomiast trawa zostanie wykorzystana na boisko w innej miejscowości. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – stwierdził, ze w budżecie nie mamy pieniędzy, dodatkowo zostaliśmy 

„postawieni pod murem”, Pan Wójt o tym wiedział wcześniej, mogliśmy to przedyskutować na 

komisjach. Sposób przygotowania i przedstawienia tego tematu pozostawia wiele do życzenia, ale 

nie jestem przeciwko sportowi. 
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Pan Wójt – wyjaśnił, że wcześniej nie wiedział o możliwości finansowania tego zadania,                     

w poprzedniej kadencji było dużo dyskusji na ten temat i skończyło się na niczym. Na pewno nie 

pogrążymy gminy jeśli zaciągniemy ten kredyt. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że Siennica jeśli chodzi o sport to nie jest w złej pozycji, 

dlaczego nie pomyślimy zatem o tych innych małych miejscowościach, na przykład nasze rady 

Sołeckie składają się wspólnie na wybudowanie boiska. Spróbujmy coś pozyskać dla tych 

mniejszych miejscowości.  

 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, że trzeba wykazać się dalekowzrocznością, skoro przejęliśmy 

tę szkołę to zróbmy wszystko, aby przyciągnąć uczniów do niej, a w każdej miejscowości                     

są jakieś boiska, a w przyszłości może znajdą się pieniądze dla nich. 

 
Pan Przewodniczący – poinformował, że możemy niewielkim nakładem finansowym podnieść 
standard tej szkoły. Jeżeli była by szansa, że możemy to zrobić w przyszłym roku to byśmy                     

to przesunęli, ale to jest do wykorzystania jeszcze tylko w tym roku, więc to zróbmy. 

 
Pan Wójt – postawił formalny wniosek, aby przegłosować najpierw tylko sprawę Orlika, aby 

inne zmiany nie przepadły ewentualnie. 

 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu boisk 

sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012”  
(została przeprowadzona reasumpcja głosowania) 

za – 7 głosów 

 przeciw – 4 głosy 

wstrz. się – 3 głosy 
 

W/w zadanie uzyskało akceptację Rady Gminy. 

 

Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2012r. – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 8 głosów 

przeciw – 4 głosy 

wstrz. się – 2 głosy 

 
 

Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Gminy w Siennicy w sprawie ustalenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Siennica – została podjęta jednogłośnie. 

 

Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że na „Orlika” znalazły się pieniądze, a na program 

dotyczący budowy targowisk nie ma pieniędzy. 

 

 

Uchwała Nr XV/104/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2012 roku” – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała Nr XV/105/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie 
ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Siennica – została podjęta 

jednogłośnie. 
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Uchwała Nr XV/106/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie 

powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                    
w Siennicy – została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XV/107/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Łękawica – działka numer 474 
 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał, czy jest to taka pilna sprawa, gdyż nie było to tematem 

dyskusji na komisjach? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jest to bardzo wąska działka, a jej nabycie związane jest z wykonaniem 

odwodnienia drogi.  

 
Pani Urszula Pałdyna (sołtys wsi Łękawica) – wyjaśniła, że woda która spływa z drogi 

powiatowej płynie gminną drogą, a wykupienie tej działki pomoże w wykonaniu odwodnienia.  

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że ta działka należy teraz do skarbu Państwa, my musimy ją 
skomunalizować i dopiero ją sprzedać. Zaproponował, aby ewentualnie przenieść tę uchwałę na 

kolejną sesję, będziemy mieli wszystkie dane. 

 

Głosowanie nad uchwałą nr XV/107/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 kwietnia 2012r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Łękawica –  

działka numer 474 

za – 0 głosów 

przeciw – 13 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 
Uchwała nie uzyskała akceptacji Rady Gminy. 

 

Ad. pkt 9 

Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy w 2011r. 

przedstawiła Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – Kierownik SPZOZ w Siennicy. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa – poprosił o  przedstawienie jakie podstawowe analizy można wykonać                      
w ośrodku, a druga sprawa o etat stomatologa. 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – poinformowała, że podstawowe badania jakie można 

wykonać w ośrodku to: TSH u nas robione, a zawożone są do Siedlec i dwa razy w tygodniu 

odbierane. Również badania wysokospecjalistyczne są robione, ale odpłatnie. Odnośnie 

stomatologa – są to kontrakty podpisywane na 2-3 lata, w Siennicy jest dwóch stomatologów, 

więc w ośrodku jest tylko pół etatu, ponieważ tylko taką możliwość mieliśmy od NFZ lub w 

ogóle by nie było. 

 
Pan Józef Kopa –  odniósł się do sprawy stomatologa – w ośrodku są duże kolejki, a w drugim 

gabinecie nie ma. 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – wyjaśniła, że w ośrodku raz w miesiącu prowadzone 

są zapisy na kolejny miesiąc, a chcemy aby wszyscy się dostali, w ościennych gminach jest 

podobnie. Nie chce robić tak aby pewne usługi były odpłatne. Sugerujemy tym którzy się nie 

dostali, ze jest drugi dentysta, który przyjmuje w Siennicy na NFZ. 
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Pani Bożena Hardej – zapytała, co wchodzi w zakres opieki dla uczniów szkół? 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – poinformowała, że nad wszystkimi uczniami są                   
2 pielęgniarki, przeprowadzane są okresowe badania bilansowe: wzrost, waga, ostrość wzorku               

i słuch, pilotowanie sytuacji nagłych, pogadanki profilaktyczne. 

 
Pani Bożena Hardej – zapytała, czy te informację są później dostępne? 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – wyjaśniła, że rodzice są o tym informowani, a jeśli            
u kogoś zachodzi taka konieczność to wykonywane są szczegółowe badania w ośrodku. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał o nowe ogrzewanie – sezon grzewczy prawie się kończy, jak to 

wygląda finansowo? Druga sprawa to trzeba usunąć karpę przy ośrodku. 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – wyjaśniła, ze parking przez ośrodkiem nie należy do 

nas niestety, więc nie wiele możemy zrobić. Jeśli chodzi o ogrzewanie to działa bez zarzutu. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jeśli chodzi o ogrzewanie w ośrodku to trzeba jeden sezon zakończyć, 
aby móc porównać. Po zakończeniu zrobimy i przedstawimy taką analizę.  
 
Pani Edwarda Rutkowska – podziękowała pani doktor za to, że jest możliwość u nas dostania 

się do specjalistów. Odnośnie parkingu to można z funduszu sołeckiego ewentualnie go 

zmodernizować . 
 
Pan Ryszard Reszczyk – poinformował, że był u Państwa w ośrodku i w szpitalu w Warszawie, 

ogólnie nie ma zastrzeżeń do naszego ośrodka, ma ogląd z innymi ośrodkami i przychodniami                

i u nas jest bardzo dobrze. 

 
Pani Lucyna Adamiec – poinformowała, że od czasu trwania jej choroby robiła sobie wszystkie 

badania w ośrodku w Siennicy i z wynikami jechała dalej do lekarza, dzięki temu jej pobyt                    

w szpitalu był znacznie krótszy. Podziękowała za współpracę miedzy GOPS a SPZOZ.  

 

Uchwała nr XV/108/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie oceny 
działalności statutowej i gospodarki finansowej SPZOZ w Siennicy za 2011r. – została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 10 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

 
Brak było w danym punkcie interpelacji, wniosków i oświadczeń radnych. 

 

Ad. pkt 11 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pani Agnieszka Kępka (sołtys wsi Bestwiny) – przedstawiła swój wniosek dotyczący podjęcia 

uchwały o udzieleniu dotacji dla spółki wodnej. 

 
Pan Przewodniczący – poinformował, ze jest to sprawa do przedyskutowania na najbliższych 

komisjach, na które zaprosił również Panią Agnieszkę Kępkę. 
 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że zamysł jest bardzo dobry. Na ostatnim sprawozdaniu 

rejonowej spółki wodnej były podane wykonane prace i nie do końca wyglądało to właściwie, to 
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zostało wykonane za nasze pieniądze to było rozpisane, ale to co w powiecie to już gorzej. Teraz 

są nowe władze i mam nadzieje, ze się to zmieni i pójdzie w dobrym kierunku. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, ze dotychczas gmina też finansowała konserwację rowów, ale to było 

niewłaściwie wykonywane, od tego roku jest uchwałą o dotacji dla spółek wodnych. Będzie 

powołana komisja, ogłoszony konkurs i spółki wodne będą przystąpić do niego, a realizacja 

będzie tylko tego co Wójt zleci. 

  
Pani Agnieszka Kępka (sołtys wsi Bestwiny) – stwierdziła, że ktoś ją wprowadza w błąd, 

ponieważ Pani z Siedlec poinformował ją, że spółki wodne obowiązuję prawo wodne i na tej 

podstawie musi być podjęta uchwała o dotacji. 

 
Pan Przewodniczący – poinformował, że sprawą spółek wodnych i wniosku Pani Kępki zajmą 
się na najbliższych komisjach. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał o sprawę przystanku w Nowej Pogorzeli – na komisjach był to 

poruszane i na dzisiaj Mijal być informacja od Pana Zastępcy. Dzwoniłem do Zarządu dróg w 

Węgrowie, dostałem wymijającą odpowiedź, że inicjatywę usytuowania przystanków ma gmina. 

Jest to uciążliwe dla mieszkańców, a obecne usytuowanie przystanku jest dla nikogo. 

 
Pan Zastępca Wójta – poinformował, ze projekt chodników przy drodze wojewódzkiej, który 

widzieli Pani sołtys i Pan Majszyk to ja dostałem od Zarządu Dróg, a ten przystanek jest tylko 

tymczasowy. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że z gminy nikt nie wystąpił z pismem do Zarządu Dróg           

w Węgrowie, a z naszej strony były takie pisma. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że te pisma były kierowane do Zarządy Dróg, a nie do nas. My aby zmienić 
lokalizację przystanku musimy zrobić projekt zmiany organizacji ruchu za nasze pieniądze, a po 

jego zrobieniu nie mamy pewności, że będzie zaakceptowany. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że przy dobrej woli to można przedstawić im jakiś 
dokument od policji i może się uda. 

 
Pan Zastępca Wójta – wyjaśnił, ze przystanki nie zawsze będą w tych miejscach gdzie chcą 
mieszkańcy, są jeszcze nadrzędne przepisy. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – w mieniu przedstawicieli ZS w Siennicy podziękowała za przejecie 

szkoły, jest to dla nich bardzo ważne.  

 
Pan Stanisław Kot (sołtys wsi Chełst) – zapytał, kiedy będzie gotowa równiarka. 

 
Pan Wójt – poinformował, że jeśli dzisiaj będzie zrobiona, to jutro jedzie na drogi. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – stwierdził, że wiele lat mówi się o oszczędnościach, a widzi takie 

możliwości. Pierwsza to niewłaściwe godziny zapalania i gaszenia lamp ulicznych, miało to być 
zmienione. Druga sprawa to ostatnio sołtysi roznosili faktury za śmieci, stwierdził, że u części 

mieszkańców jest za mało wykazanych osób, w rzeczywistości jest ich więcej niż na fakturze. 

 
Pan Wójt – poinformował, że jeśli chodzi o oświetlenie to zleciliśmy Pan Ziółkowskiemu zmianę 
godzin, pół godziny rano i pół godziny wieczorem. Jeśli chodzi o drugą sprawę to niedługo 

będziemy zajmować się tematem śmieci, gdyż wchodzić będzie ustawa „śmieciowa” i zostanie ta 
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opłata wliczona w podatek. Poinformował również, iż wkrótce pracownicy, radni i sołtysi dostaną 
pisma o kontroli deklaracji podatkowych, zaczynamy od siebie, a później do reszty mieszkańców. 

 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) – poruszył sprawę oświetlenia ulicznego           

i poinformował, że mieszkańcy jego wsi są w stanie zrezygnować z funduszu sołeckiego przez 

okres 4 lat, aby dostać dofinansowanie z gminy w wysokości 70% na wymianę lamp na nowe 

energooszczędne. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że takiej deklaracji o funduszu sołeckim nie może przyjąć, gdyż to Rada 

Gminy co roku decyduje czy wyodrębnić środki z budżetu na fundusz, więc jedynie na rok 

można. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poruszył sprawę dróg – zarówno powiatowe i gminne drogi asfaltowe 

trzeba połatać w Pogorzeli i Nowej Pogorzeli. Zapytał o prace związane z chodnikiem przez 

Pogorzel, Nową Pogorzel i Żaków.  

 
Pan Wójt – poinformował, ze w tym roku na pewno nie będzie to zadanie robione, mają cięcia 

finansowe, z budżetu zdjęte mają 35 mln zł i dlatego też pozdejmowali wiele zadań.  
 
Pani Weronika Wiącek (sołtys wsi Dąbrowa) – zgłosiła potrzebę wycięcia krzaków przy posesji 

pani Bartel i zapytała kiedy będzie kopany rów od strony pogorzeli. 

 
Pan Wójt – poinformował, że jeśli chodzi o krzaki to prosi o zgłaszanie osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy to będziemy mogli taką osobę zatrudnić do tego typu prac. 

Jeśli chodzi o kopanie rowów to jest w trakcie przygotowania przetarg na to zadanie, jeśli się 
zakończy to wchodzimy w teren, podobnie jest z kruszywem. 

 
Pan Mieczysław Krasiński (sołtys wsi Lasomin) – poinformował, że droga Kośminy – Lasomin 

trochę popękała, także pobocza, jeździ tam ciężki sprzęt, może jakiś natrysk na zabezpieczenie 

tego by się przydał. 

 

Ad. pkt 12 
Protokół Nr XIV/12 z sesji Rady Gminy  odbytej w dniu 23 lutego 2012r. został przyjęty                         

w wyniku głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Ad. pkt 13 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                     

XV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 
Protokołowała: 

insp. d/s Rady Gminy  

                     
Ewa Chwesiuk               


