
PROTOKOŁ Nr XVII/12 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 28 czerwca 2012r. 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 9

05
,  a zakończono o godz. 14

55
. 

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. Pani Wiesława Pieńkowska    -  Sekretarz Gminy 

3. Pani Danuta Zwierz                -  Skarbnik Gminy 

4. Pani Agnieszka Uścińska       -  Radca Prawny Urzędu Gminy 

5. Pani Lucyna Adamiec            -  Kierownik GOPS 

6. Pan nadkom. Paweł Winek    -  Z-ca Komendanta Powiatowego Policji 

7. Pan Leszek Dąbrowski   - Komendant Gminny OSP 

8. Pan Artur Zalewski    - mł. bryg. Komenda Powiatowa PSP 

9. Pan Andrzej Trybuch   - Prezes OSP Wólka Dłużewska 

10. Pan Franciszek Witek   - Prezes OSP Pogorzel 

11. Pan Mariusz Kalisz   - Prezes OSP Zglechów 

12. Pan Marcin Czmoch   - Prezes OSP Starogród 

13. Pan Piotr Rosik   - Prezes OSP Żaków 

oraz 33 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto na sali obecni byli: 

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

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

Pan Jarosław Ciołkowski – red. tyg. „Lokalna” 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siennica. 

6. Ocena funkcjonowania OSP na terenie gminy Siennica za 2011r. 

7. Realizacja wiosennego równania dróg. 

8. Informacja o otrzymanych dotychczas środkach pozabudżetowych oraz o możliwościach 

pozyskania do końca 2012r. 

9. 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. 

▪ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Budowa 

chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica” w ramach PROW na 

lata 2007-2013 

▪ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Budowa systemów do 

pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica” 

▪ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Poprawa jakości 

życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz 

utworzenie miejsca spotkań” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na 

lata 2007-2013 

▪ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetowego w 2012 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa 

kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012” 

▪ pomocy rzeczowej dla Powiatu Mińskiego 
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▪ aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. 

Siennica” 

▪ uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica 

▪ określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                      

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siennica 

▪ zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach 

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Siennica 

▪ ustalenia planu sieci i określenia obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Siennica 

▪ wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XIII/98/08 Rady Gminy w Siennicy z dn. 24 kwietnia 

2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Siennica do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 

Ziemi Mińskiej” 

▪ zawarcia porozumienia międzygminnego gmin powiatu mińskiego oraz Powiatu Mińskiego, 

dotyczącego utworzenia Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej  

▪ zawarcia porozumienia z Powiatem Mińskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania 

obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe – Transbór – Starogród od 

km 10+520 do km 11+420 dł. 900 m  

▪ zawarcia porozumienia z Powiatem Mińskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania 

obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś – Starogród od km 0+000 

do km 0+400 dł. 400 m w miejscowości Siennica ul. Piaski 

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. 

 

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 wniosek o wprowadzenie pod obrady następujących uchwał: 

- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego gmin powiatu mińskiego oraz Powiatu 

Mińskiego, dotyczącego utworzenia Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej  

- w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Mińskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania 

obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe – Transbór – Starogród od km 

10+520 do km 11+420 dł. 900 m  

- w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Mińskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania 

obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś – Starogród od km 0+000 do km 

0+400 dł. 400 m w miejscowości Siennica ul. Piaski 

 

Pan Stanisław Majszyk – poprosił o szersze wyjaśnienie odnośnie uchwały o aktualności Studium, 

czy musimy to dzisiaj podejmować, czy na komisjach możemy jeszcze przedyskutować. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił, że musimy wygasić poprzednią uchwałą, aby podjąć nowy plan. Ta uchwała 

dotyczy tylko studium, które będzie obowiązywało do czasu przyjęcia nowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 
Pani Bożena Hardej – zapytała o co chodzi w uchwale dotyczącej drogi w Starogrodzie. 
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Pan Wójt – wyjaśnił, iż jest to uchwała intencyjna, aby powiat mógł to zadanie wprowadzić do 

swojego WPF-u. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że sołtysi dostali informacje w urzędu, że fundusz sołecki 

ma być przeznaczany na zadania własne, a ta droga to nie jest nasze zadanie. 

 
Pan Wójt – poinformował, że w budżecie mamy zapisane już to zadanie, wprowadzamy teraz 

uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – stwierdziła, że uchwały dotyczą dwóch dróg powiatowych, czy to nie 

będzie kolidowało, ze zostanie ewentualnie przesunięta modernizacja drogi Siennica – Zglechów. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że nie ma to żadnego związku z tą inwestycją. Rozmawiałem z Panem 

Solonkiem, że droga do Zglechowa będzie wpisana do realizacji w przyszłorocznym budżecie 

Powiatu. 

 
Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) – poinformowała, że wieś przeznaczyła fundusz 

sołecki na tą drogę w tamtym jak również w tym roku. PKS z Mińska mazowieckiego zabiera nam 

autobusy, a ludzie nie mają czym dojechać, właściciel Rapitu zgodził się puścić tą drogą autobus od 

Borówka, pod warunkiem, że będzie położony asfalt. Pan radny mieszka przy takiej drodze, że nie 

ma problemu z dojazdem. 

 
Pani Stanisław Majszyk – poinformował, iż nie jest temu przeciwny, chciałby tylko żeby to było 

zgodnie z prawem. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – poinformowała, że ich wieś fundusz sołecki chciała przeznaczyć na 

chodnik przy drodze powiatowej, ale nie uzyskaliśmy na to zgody. 

 
Głosowanie nad wprowadzeniem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Mińskim 

dotyczącego wspólnej realizacji zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 2246W 

Stara Wieś – Starogród od km 0+000 do km 0+400 dł. 400 m w miejscowości Siennica ul. Piaski 

za – 12 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 2 głosy 

 

Głosowanie nad wprowadzeniem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Mińskim 

dotyczącego wspólnej realizacji zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 2236W 

Dębe Małe – Transbór – Starogród od km 10+520 do km 11+420 dł. 900 m 

za – 11 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 2 głosy 

 

Głosowanie nad wprowadzeniem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  

gmin powiatu mińskiego oraz Powiatu Mińskiego, dotyczącego utworzenia Grupy Zakupowej 

Energii Elektrycznej 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu 

przez Radę Gminy. 
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Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 11 maja do 28 czerwca 2012r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – odniósł się do pkt 4 sprawozdania i zapytał ile o kwotę wykopania                   

1 metra rowu, w ofercie na pewno było to podane. 

 
Pan Wójt – poinformował, że wypłynęło 6 ofert, natomiast cen jednostkowa wykopania metra rowu 

przez firmę, która wygala wynosi 10,50 zł netto z wywozem urobku i 7,00 zł netto bez wywozu 

urobku. Będziemy mogli wykonać 3 tys. metrów bieżących za ta kwotę. Pani Aneta ustala                         

z sołtysami zakres prac. 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

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

 

Ad. pkt 5 

Ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siennica przedstawił Pan Paweł 

Winek  – Z-ca Komendanta KPP Mińsk Maz. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Ad. pkt 6 

Funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Siennica przedstawił Pan Leszek Dąbrowski 

– Komendant Gminny OSP. 
(Materiał w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Leszek Dąbrowski – poinformował, ze utrudnieniem w działaniach jednostek jest brak 

numerów posesji, takie rzeczy ułatwiają pracę i szybciej odnajdzie się zdarzenie. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że 14 czerwca br. Komisja Rewizyjna jeździł po 

jednostkach OSP, zarządy dbają o swoje jednostki i sprzęt, wiele się robi w czynie społecznym. 

Pozytywnie wypadła nasza kontrola. 

 
Pan Józef Kopa – zaapelował do radnych i sołtysów, aby zwracali uwagę swoim mieszkańców                  

i oznakowali swoje posesje. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że mamy bardzo sprawne jednostki w skali powiatu, to są druhowie 

ochotnicy. Nie mamy się czego wstydzić jeśli chodzi o strażnice. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie, 

gdzie z budżetu przeznacza się 10 tys. zł na nagrody, czyli zakup sprzętu. 

 
Pani Anna Krugły (sołtys wsi Nowodwór) – pogratulowała panom strażakom osiągnięć, 
powiedziała, że są potrzebni i przyjeżdżają zawsze na czas. Mamy bardzo aktywnych strażaków. 

Życzyła sukcesów w imieniu sołtysów. 

 
Pan Artur Zalewski – przedstawił statystykę dotyczącą działania KP PSP w Mińsku Mazowieckim. 

 

Ad. pkt 7 

Realizacja wiosennego równania dróg. 

 
Pan Wójt – poinformował, że co najmniej dwa razy większość dróg była równana, trwa dowożenie 

żwiru i kruszywa, jak również rusza kopanie rowów. 
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Pan Józef Kopa – poinformował, iż zwracał już uwagę na wjazd na ul. Zachodnią w Siennicy, tam 

jest dołek, przez który można uszkodzić samochód. 

 
Pan Wójt – wyjaśniła, że tam potrzebne jest dowiezienie żwiru. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że nowo budujące się domy są wywyższane i utrudniony 

jest spływ wody, przez co inne posesję są zalewane, kopanie rowów jest potrzebne, ale również 
przepusty są potrzebne, na jednakowej głębokości, aby woda nie tamowała się. 
 
Pan Wójt – poinformował, iż rozmawiał z kierownikiem DROGBUD i przypominał mu                             

o ul. Zachodniej. Stwierdził, że mieszkańcy sami sprzyjają zalewaniu posesji innych poprzez 

podwyższanie terenu, mamy taki przykład na ul. Widokowej w Siennicy, gdzie sprawa toczy się 
przeszło rok. 

 
Pani Alina Zgódka (sołtys wsi Dzielnik) – poinformowała, że u niej na wsi w drodze jest wyrwa, 

jest to przejazd do Kiczek. Była ta droga już remontowana, ale woda to rozmywa. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, iż był tam dwukrotnie, zapadła decyzja o naprawie tej drogi, ale musi się 
dowiedzieć kiedy wykonawca tam wchodzi. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że osoba, która jeździ równiarką powinna znać trochę teren,             

u nas na drodze do grabiny on zakręca, a 100 m nie jest porównany. 

 

Ad. pkt 8 

Informację o otrzymanych dotychczas środkach pozabudżetowych oraz o możliwościach 

pozyskania do końca 2012r. przedstawił Pan Grzegorz Zieliński Wójt Gminy. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zaniepokoiła go jedna rzecz, mianowicie za tymi środkami na 

modernizację SUW powinny iść pieniądze na zakup agregatów, w razie awarii trzeba to 

zabezpieczyć. Przy planowaniu takich inwestycji powinny być agregaty. Poinformował, że 

niepełnosprawny mieszkaniec rozmawiał z Wójtem i radnymi o braku podjazdu w SPZOZ. 

Przeznaczamy pieniądze na okna do Ośrodka, a może warto by przeznaczyć to na podjazd 

ewentualnie, zrezygnować z kilku okien. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jeśli chodzi o agregaty to nie stać nas w tej chwili na taki zakup, w gminnej 

oczyszczalni będzie na stałe zamontowany taki agregat. Jeśli chodzi o podjazd dla 

niepełnosprawnych to nie ma szans, musi być spadek na każdym metrze, jedyne rozwiązanie to 

winda dla Ośrodka, a to kwota 80 tys. zł, albo schodołazów. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że należy wziąć fachowca, który zaproponuje inne 

rozwiązanie. 

 

Ad. pkt 9 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 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 następującego głosowania: (jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu) 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

Dyskusja: 
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Pani Joanna Zwierz – stwierdziła, iż szkoda, że z dróg zdejmowane są środki na wymianę okien            

w SPZOZ. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poruszył następujące sprawy: 

- dach w PSP w Siennicy – teraz będziemy łatać tylko dach, a wiadomo, że trzeba zrobić cały nowy. 

Ja jestem za zrobieniem tego dachu, ale nie w tej wersji. Moja propozycja jest, aby zrobić całościowo 

nowy dach, nawet kosztem zaciągnięcia kredytu. 

- okna w SPZOZ – proponuję zmienić to na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i dołożyć 
środków do tego; 

- projekty dróg Dłużew - Lasomin – po modernizacji może się okazać, że możemy je wyrzucić do 

kosza, podobnie z ulicami Wiśniowa i Graniczna, które się zdeaktualizują; 
- Orlik – zaciągamy kredyt na to boisko, czy stać nas na zniszczenie tego istniejącego boiska. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił następujące sprawy: 

- dach PSP Siennica – na komisjach była dyskusja odnośnie dachu, jest obecnie rozstrzygnięty już 
przetarg i muszę podpisać umowę. Ja też chciałem zrobić całkowity remont dachu, ale w ramach 

tych pieniędzy możemy wykonać tylko wymianę papy i wentylację; 
- okna SPZOZ – mieszkańcy SPZOZ dzwonili do nas ze skargami w zimę, że mają zimno, pomimo, 

iż grzejniki są ciepłe, na dole są wymienione okna i było ciepło, więc jeśli chcemy oszczędzić na 

oleju to musimy wymienić okna u mieszkańców; 

- projekt drogi Dłużew – Lasomin – po modernizacji może się to zmienić, ale nie mamy pełnej 

wiedzy o aktualizacji gruntów w powiecie mińskim. Jeśli chodzi o ulice Wiśniową i graniczną to tam 

projekt był opracowany w ramach specustawy.  

 
Pani Bożena Hardej – poinformowała, iż jest trochę zdziwiona rozporządzeniem tych środków                

na dach szkoły. Myślała, że zostanie poprawiona cała konstrukcja, a nie załatane dziury. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że projektant określił kwotowo, iż nowy dach wyniósł by 400-500 tys. zł,                    

a w ramach tych pieniędzy będzie wykonana również wentylacja w klasach. Jeśli gmina znajdzie                 

w przyszłości pieniądze to powrócimy do tego tematu. 

 
Pan Marek Soćko – zapytał o całkowity koszt budowy „Orlika”, ile my dokładamy i ile dostajemy 

dotacji. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że z Ministerstwa dostajemy 666 tys. zł, z Urzędu Marszałkowskiego 164 tys. 

zł i sami mamy kredyt w wysokości 333 tys. zł. 

 
Pan Bogusław Niemirka – poinformował, że na komisjach była już dyskusja o dachu, jest to trudny 

temat. Na tą chwilę szkoła wymaga doraźnych remontów. Bardziej wskazane było by zrobienie 

całego remontu dachu, ale w tym i w przyszłym roku nie będzie na to środków. Wtej sytuacji jest to 

jedyne rozwiązanie. Proponuję zrobić to co jest niezbędne do wykonania, a jak będą realniejsze 

prognozy finansowe to wtedy zróbmy całościowo.  

Pan Józef Kopa – stwierdził, że trzeba zrobić nowy projekt, a to przedłuży się w czasie, plus 

pozwolenia, więc w wakacje nie uda się tego zrobić. 
 
Pan Stanisław Majszyk – zgłosił formalny wniosek o podniesienie kwoty w zadaniu „Modernizacja 

budynku PSP w Siennicy” do 500 tys. zł poprzez zaciągnięcie kredytu w wysokości 300 tys. zł                  

i wykonanie generalnego remontu dachu na szkole. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – zapytał jakie mogą być konsekwencje, jeśli my teraz przegłosujemy 

zaciągnięcie kredytu, a przetarg na remont dachu jest już rozstrzygnięty. 

 
Pan Wójt – poinformował, że wykonawca może iść do sądu. 



7 

 

Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że w takim przypadku należałoby mu zmniejszyć zakres robót 

w tym roku, a budowa w przyszłym. 

 
Głosowanie nad wnioskiem radnego Pana Stanisława Majszyka  - w zał. 2 w zadaniu modernizacja 

budynku PSP w Siennicy podnieść kwotę na 500 tys. zł poprzez zaciągnięcie kredytu  

w wysokości 300 tys. zł 

za – 2 głosy 

przeciw – 4 głosy 

wstrz. się – 9 głosów 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Gminy. 

 

 

▪ Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2012r. 

 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – zgłosił wniosek dotyczący zmiany nazwy zadania przy modernizacji 

SPZOZ z wymiany okien na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Stwierdził, że trzeba 

zatrudnić eksperta, który przedstawi rozwiązania odnośnie odpowiedniego wykonania tego zadania. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – stwierdziła, że należałoby zostawić tą wymianę okien, a podjazd czy 

coś innego wykonać z innych środków, np. PRFON-u. 

 

Głosowanie nad wnioskiem radnego Pana Stanisława Majszyka – zmiana  nazwy zadania w tab. 1,            

z wymiany okien w budynku SPZOZ na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

za – 12 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 2 głosy 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Gminy. 

 

Pan Wójt – zapytał, co ma zrobić, jeśli ekspert stwierdzi, iż nie jest możliwe wykonanie podjazdu 

tylko coś innego zaproponuje, co jest droższe, jak ja mam to wykonać w tej kwocie? 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, ze na razie trzeba poczekać na opinię eksperta. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.,  

po wprowadzonych zmianach 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

 

 

▪ Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Budowa 

chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum miejscowości Siennica” w ramach PROW na 
lata 2007-2013 – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Budowa systemów do 
pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica” – została podjęta 

jednogłośnie. 
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▪ Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Poprawa jakości 

życia mieszkańców wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez budowę stawów rekreacyjnych oraz 

utworzenie miejsca spotkań” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 
na lata 2007-2013 – została podjęta w wyniku następującego głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

 

 

▪ Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetowego w 2012 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa 
kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012” – została podjęta w wyniku następującego 

głosowania: 

za – 9 głosów 

przeciw – 3 glosy 

wstrz. się 3 głosy 

 

 

▪ Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 
pomocy rzeczowej dla Powiatu Mińskiego – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 

aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Siennica” – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XVII/122/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica – została podjęta w wyniku 

następującego glosowania: 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                      
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siennica – została podjęta w wyniku 

następującego głosowania: 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się  -  1 głos 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że odnośnie wywozu nieczystości ciekłych trzeba mieć 
pozwolenie, a na wywóz stałych to na wysypisko każdy może sobie wjechać. Wiele osób mogłoby 

wywieźć nieczystości do oczyszczalni bez pozwolenia, a tak wywiezie na łąkę. 
Pan Wójt –  wyjaśnił, że każdy może przywieźć, ale musi uzyskać zezwolenie i to jest wymóg 

ustawowy. Sprawa wywozu odpadów na wysypisko skończy się w styczniu, będzie zakaz przywozu 

śmieci na wysypisko. 
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Pan Józef Kopa – stwierdził, że każdy może sobie takie zezwolenie wyrobić. Nie ma też pewności 

co przywiezie taka osoba na oczyszczalnię. 
 

▪ Uchwała Nr XVII/124/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach 
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Siennica – została podjęta w wyniku 

następującego glosowania: 

za – 14 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 0 głosów 

 

 

▪ Uchwała Nr XVII/125/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 
ustalenia planu sieci i określenia obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy 
Siennica – została podjęta w wyniku następującego głosowania: 

za – 14 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 0 głosów 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że to są sztuczne obwody, gdzie uniemożliwiają uzyskanie 

zwrotu kosztów za bilety, tak jest w Pogorzeli, gdzie dzieci przypisane są do Żakowa, ale częściej 

wybierają Siennicę. Niby dziecko ma wybór, ale jest zobligowane, bo nie otrzyma zwrotu za bilet. 

Obie szkoły są nasze i powinno być zwracane za dojazdy. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, iż jeśli zrobimy, że będą mieli wybór i nie będzie obwodów i wszystkim 

będziemy dopłacać do biletów, to Żaków będzie w trudnej sytuacji, bo nie będzie miał uczniów. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że oba gimnazja są teraz nasze, ale jeśli rodzice będą musieli                

i tak kupić bilet, to poślą dziecko do Mińska. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że nie jesteśmy w stanie dziecka przywiązać do gminy, już teraz uczniowie 

idą do Mińska, tak decydują rodzice. 

 

 

▪ Uchwała Nr XVII/126/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 
wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XIII/98/08 Rady Gminy w Siennicy z dn. 24 kwietnia 

2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Siennica do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 
Działania Ziemi Mińskiej” – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego gmin powiatu mińskiego oraz Powiatu Mińskiego, 
dotyczącego utworzenia Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej – została podjęta w wyniku 

następującego głosowania: 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że teraz sami negocjujemy ceny, a później nie będzie takiej 

możliwości, poprosił o więcej informacji. 
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Pan Wójt – wyjaśnił, że ostatnio tylko jedna spółka startuje do przetargu. W skali kraju takie grupy 

się sprawdzają, istnieje możliwość negocjowania stawek. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie wiemy jak to będzie funkcjonowało, 

czy to gmina Mrozy tak za darmo będzie to robiła, może później się okaże, że coś musimy płacić. 
 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, że wszyscy idą w stronę tworzenia grup, nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby nasza gminą włączyła się również. 
 
 

▪  Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 

zawarcia porozumienia z Powiatem Mińskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania 

obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe – Transbór – Starogród 
od km 10+520 do km 11+420 dł. 900 m – została podjęta w wyniku następującego głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 2 głosy 

Dyskusja: 
Pani Bożena Hardej – zapytała, dlaczego na drogę do Zglechowa nie musimy zawierać takich 

porozumień, a na tą musimy? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że w tym przypadku jesteśmy partnerem finansowym, a na drogę do 

Zglechowa nie mamy środków.  

 

 

▪ Uchwała Nr XVII/129/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie 
zawarcia porozumienia z Powiatem Mińskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania 

obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś – Starogród od km 
0+000 do km 0+400 dł. 400 m w miejscowości Siennica ul. Piaski – została podjęta w wyniku 

następującego głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 3 głosy 

wstrz. się – 1 głos 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że jest to uchwała inwestycyjna, naszymi środkami 

wykonywane jest zadanie, które powinien zrobić powiat.  

 

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: 

 
Pan Wójt – poinformował, iż dyr. Daniluk stwierdził, choć nie jest to jednoznaczne jeszcze, iż 
możemy zyskać, abyśmy nie musieli robić rekultywacji naszego wysypiska. Nasza gmin przypisana 

została do instalacji warszawskiej odnośnie wywozu śmieci. Jeśli będzie dalej to i drożej. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że takich przymiarek to było już wiele, próba zakupu śmieci 

już była w poprzedniej kadencji. My swoich śmieci mamy naprawdę dużo i sami to wysypisko 

zasypiemy, nie potrzebujemy z zewnątrz.  
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Pan Ryszard Reszczyk – poruszył następujące sprawy: 

- 22 lipca br. ma być odtworzona bitw z 1939r., czy urząd coś o tym wie i czy będzie się włączać? 

- 1 września br. przejmujemy ZS Siennica, tam jest 17 ludzi administracji, a ogród nie jest 

wykoszony; 

- rowy – była Pani Aneta i przekazałem jej co u nas potrzeba, natomiast jeśli chodzi o wycinkę 
krzewów to trzeba pilnować tych osób, które to robią. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił, ze jeśli chodzi o rekonstrukcję bitwy to jest już gotowy projekt plakatów oraz 

scenariusz, mamy wszystkie potrzebne uzgodnienia, gmina nie uczestniczy w tym finansowo. Jeśli 
chodzi o ZS Siennica to nastąpią zmiany w zatrudnieniu, natomiast co się tyczy rowów to jutro 

będziemy się zastanawiać o kolejności i zakresie prac. Odnośnie pracownika do wycinki krzewów – 

jest to osoba skierowana przez sąd, ma odróbkę robót. Jeśli chodzi o wysypisko to jest przyjęta 

ustawa „śmieciowa” i będziemy zmuszeni przyjąć śmieci z zewnątrz, gdyż w przeciwnym wypadku 

nie zdążymy usypać czaszy. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że na drogach żwirowych tworzą się skarpy i drogą przez 

to płynie woda, należałoby spryskać te skarpy i zsunąć na pobocze. Miał Pan wójt rozmawiać w 

sprawie koszenia poboczy, nadal nie jest to wykonane. Stwierdził również, ze pojemnik na odzież 
przy cmentarzu powinien być stamtąd zabrany. 

 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) – zapytał o możliwość znalezienia 

wysięgnika do podcięcia konarów drzew. 

 
Pan Wójt – stwierdził, ze jeśli chodzi o wysięgnik to Pan Ziółkowski przy okazji wymiany lamp 

mógłby użyczyć, innej możliwości nie ma.  Jeśli chodzi o spryskiwanie skarp to było już to 

wykonywane na drodze do Krzywicy. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że trawa przy Zespole Szkół w Siennicy został już 
wykoszona, a jeśli chodzi o dopłaty do biletów, to jest za tym, aby zwracać także tym dzieciom, 

które są z naszej gminy, a spoza obwodu danej szkoły. 

 
Pani Bożena Hardej – poruszyła sprawę wypuszczania ścieków do rowów, stwierdziła, że takie 

rzeczy należy zgłaszać. 
 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że to jest problem każdej miejscowości, ale nasza 

oczyszczalnia w tej chwili jest w trakcie modernizacji, a ludzie muszą zapłacić za wywóz do Mińska. 

Problem jest duży i trzeba do tego delikatnie podejść. 
 

Ad. pkt 12 
Protokół Nr XVI/12 z sesji Rady Gminy  odbytej w dniu 10 maja 2012r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

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

XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

Na tym protokół zakończono 

 

 
Protokołowała: 

insp. d/s Rady Gminy  

      

 


