
PROTOKOŁ Nr XVIII/12 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 13 września 2012r. 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 9

05
,  a zakończono o godz. 15

35
. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14, tj. 93% 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. Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło - Kierownik SPZOZ 

7. Pani Ewelina Kurowska  - ref. ds. oświaty 

8. Pani Małgorzata Podstawka - dyr. ZS w Siennicy 

9. Pani Anna Duszczyk  - dyr. ZS w Żakowie i wz. UKS „Berek” 

10. Pani Elżbieta Goździk - dyr. PSP w Siennicy 

11. Pani Maria Makos   - dyr. PSP w Grzebowilku 

12. Pani Maria Żukowska - dyr. PSP w Starogrodzie 

13. Pani Renata Osica-Duszczyk - dyr. Gminnego Przedszkola w Siennicy 

14. Pani Barbara Szopa   - dyr. PSP w Nowej Pogorzeli 

15. Pan Stanisław Domański  - Kierownik Obiektów Sportowych 

16. Ks. Robert Pogorzelski  - Prezes PKS „Life” 

17. Pan Piotr Ceregra   - Prezes GKS „Fenix” 

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

Ponadto na sali obecni byli: 

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

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. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012r. oraz bieżących zadań 
inwestycyjnych. 

6. Informacja dyrektorów szkół o: 

▪ wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej 

w roku szkolnym 2011/2012 

▪ planowanej organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013 wraz                                

z przygotowaniem obiektów oświatowych do rozpoczęcia pracy w nowym roku szkolnym 

7. Rozwój sportu na terenie gminy: funkcjonowanie hali sportowej, działalność klubów 

sportowych. 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych                                     

i Bezpieczeństwa Publicznego.  

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ wyrażenia zgody na realizację projektu „Staże zagraniczne pomocne w karierze 

zawodowej” 

▪ 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 
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▪ zmian w budżecie gminy na 2012r. 

▪ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                

i pożyczek 

▪ wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica 

▪ podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

▪ ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach                        

i przedszkolu prowadzonych przez gminę Siennica za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze  i opiekuńcze 

▪ wprowadzenia zmian w uchwale 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 

▪ wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie 

Gminy Siennica 

▪ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica na 2013 rok 

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  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej”. 

 

Wniosek odnośnie wprowadzenia pod obrady uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
projektu „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej” został jednogłośnie przyjęty                

w głosowaniu przez Radę Gminy. 

 

Porządek obrad, po wniesionych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – poinformowała, że w dniu 15 maja br. SPZOZ 

przeszedł kontrolę akredytacyjną i w dniu 17 lipca Ośrodek otrzymał certyfikat od ministra, 

ponadto przypomniała, że od 2009r. mamy certyfikat ISO. 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 29 czerwca do 13 września 2012r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 
Pan Stanisław Majszyk – poprosił o szerszą informację na temat działki pod sortownię śmieci, 

która znajduje się między Pogorzelą a Siennica. Ludzie są zainteresowani tą sprawą. Stwierdził 

również, że przez wakacje tych spraw było więcej.  
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Pan Wójt – poinformował, ze na tym etapie trudno jest mu cokolwiek powiedzieć. O tym, że 

firma Błysk z Otwocka zainteresowana jest tą działką dowiedział się od jednej z mieszkanek. 

Firma niedawno złożyła do nas pismo, musi jeszcze złożyć raport oddziaływania na środowisko. 

Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje to zostaną omówione przy sprawozdaniu z budżetu, jak 

również w sprawach różnych będę poruszał kilka tematów. 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Pani Edwarda Rutkowska – poprosiła o uczczenie minutą ciszy zmarłego Pana Stanisława 

Augustyniaka. (Przewodniczący ogłosił minutę ciszy) 

Podziękowała za zorganizowanie imprezy „Pożegnanie lata”, zaproponowała aby w takie imprezy 

zaangażować nasze dzieci i młodzież z programem artystycznym. 

 
Pan Józef Kopa – poruszył następujące sprawy: 

- ul. Kołbielska – dobrze, że została wykonana ta ulica, chodnik po jednej stronie jest do 

oczyszczalni, natomiast po drugiej miał być do ul. Zachodniej jednak jest on krótszy, proszę                
o wyjaśnienie, również parkingi miały być przy poczcie, a zamiast tego są rowy. Na 13 sierpnia 

mieszkańcy umówili się z Panem Wójtem na spotkanie, ale się Pan nie pojawił, proszę                           
o wyjaśnienie. Wodociąg na mapach jest w innym miejscu niż w rzeczywistości, kto zawinił i co 

zostało zrobione? 

- od maja br. firma Remondis podjęła się przesiewania odpadów na gminnym wysypisku, od tego 

czasu powinno to mieć miejsce 6-7 razy, a ja zauważyłem tylko 2. Kto będzie ponosił za to kary? 

- magazynowanie gruzu i betonu za Skropolem – miało to być wykorzystane przez gminę, a w tej 

chwili tworzy się tam dzikie wysypisko. 

- fundusz sołecki Siennicy I – budowa oświetlenia i monitoring – trzeba było wcześniej zrobić na 

to przetarg i realizować, ponieważ teraz już zaczyna robić się szybko ciemno. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że przejście dla pieszych przez drogę powiatową przy 

szkole w Nowej Pogorzeli nie zostało do tej pory jeszcze oznakowane, w razie wypadku nie ma 

winnego. 

 

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012r. oraz bieżących zadań 

inwestycyjnych przedstawił Pan Grzegorz Zieliński – Wójt Gminy. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Pan Przewodniczący – przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Si.328.2012        

z dnia 03 września 2012r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Siennica 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku. 
(Uchwała w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – odniósł się do inwestycji w przedszkolu i SPZOZ – koszt tego zadania 

był duży, a i koszty eksploatacji jest ogromny. To samo chcemy zrobić w SUW Siennica i Nowy 

Zglechów oraz PSP Grzebowilk, zastanówmy się nad tym, gdyż wpędza to nasz w ogromne 

koszta. Są to inwestycje ekologiczne, ale nie ekonomiczne. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że w Ośrodku nie będzie tych oszczędności, gdyż na Pana wniosek 

zdjęliśmy pieniądze na wymianę okien na ostatniej sesji. Opracowania były pozytywne, ale koszty 

energii rosną w miedzy czasie, a także koszty utrzymania. 
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Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że okna w Ośrodku tak samo były nieszczelne w 2011                 

i 2012 roku i różnica nie jest duża, tylko 10 tys. zł jest mniej za I półrocze 2012r. niż za cały 

poprzedni rok. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że w przedszkolu oprócz pomp ciepła została zrobiona wentylacja, której 

nie było oraz zmodernizowana kuchnia. 

 

 

Ad. pkt 6 
Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Małgorzata Podstawka - Dyrektor ZS w Siennicy. 
(Materiał w załączeniu)  

 

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Anna Duszczyk - Dyrektor ZS w Żakowie. 
(Materiał w załączeniu)  

 
Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Elżbieta Goździk - Dyrektor PSP w Siennicy. 
(Materiał w załączeniu)  

  

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Maria Żukowska - Dyrektor PSP w Starogrodzie. 
(Materiał w załączeniu)  

  

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Maria Makos - Dyrektor PSP w Grzebowilku. 
(Materiał w załączeniu)  

  

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Renata Osica-Duszczyk – Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Siennicy. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Barbara Szopa - Dyrektor PSP w Nowej Pogorzeli. 
(Materiał w załączeniu)  

 

Pani Barbara Szopa – poinformowała, że w ubiegłym roku szkoła straciła możliwość 
dożywiania dzieci, mamy również problemy z korzystaniem z hali w Siennicy, gdyż nie mamy 

dowozu. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że problem z korzystaniem z hali nie dotyczy tylko tej szkoły, ale i innych. 

Każda ze szkół ma swoją specyfikę, jak również wkład pracy rady rodziców. Jaki jest nasz budżet 

to Państwo wiedzą, na ostatnim spotkaniu z dyrektorami postanowiliśmy stworzyć ranking 

potrzeb i możliwość realizacji. Podziękował dyrektorkom, a także nauczycielom i radom 

rodziców za ich pracę. 
 

Ad. pkt 7 

Informację na temat funkcjonowania hali sportowej w Siennicy przedstawił Pan Stanisław 

Domański – kierownik w/w hali. 
(Materiał w załączeniu) 
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Sprawozdanie z działalności klubu sportowego UKS „Berek” przedstawiła Pani Anna 

Duszczyk – w/z prezesa klubu. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Sprawozdanie z działalności klubu sportowego PKS „Life” przedstawił ks. Robert 

Pogorzelski. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Sprawozdanie z działalności klubu sportowego GKS „Fenix” przedstawił Pan Piotr Ceregra 

– prezes klubu. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 8 

Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych                                     

i Bezpieczeństwa Publicznego przedstawiła Pani Joanna Zwierz – Z-ca Przewodniczącej w/w 

Komisji. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Pan Wójt  - zgłosił wniosek o zmianę w porządku obrad i głosowanie najpierw nad uchwałą             
w sprawie staży zagranicznych. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek Pana Wójta. 

 

Ad. pkt 9 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: (salę obrad opuścił radny Piotr Rosik, obecnych jest 13 

radnych) 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r.                         
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Staże zagraniczne pomocne                      
w karierze zawodowej” – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 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 - 12 głosów 

przeciw - 1 głos 

wstrz. się - 0 głosów 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r.                     
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. – została podjęta w wyniku głosowania: 

za - 12 głosów 

przeciw - 1 głos 

wstrz. się - 0 głosów 

 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/133/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r.                         
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek – została podjęta w wyniku głosowania: 

za - 12 głosów 

przeciw - 1 głos 

wstrz. się - 0 głosów 
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Dyskusja: 
Pan Józef Kopa – zapytał, jakie koszty wiążą się z tym kredytem? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że my tego kredytu nie zaciągamy już teraz, jest to uchwała pozwalająca 

nam podjąć taki kredyt jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że w uchwale jest zapis, że kredyt zaciągamy do danej wysokości, 

czyli nie musimy brać tyle ile jest zapisane, i tylko wtedy gdy zajdzie taka potrzeba. 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r.                         
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica – została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r.                         
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

 
Pan Stanisław Majszyk – zwrócił uwagę, iż mieszkańcy Wojciechówki mieszkający przy 

Pogorzeli chcieliby być w okręgu z Pogorzelą. 
 
Pani Sekretarz – poinformowała, że w tej chwili nie wpłynął żaden wniosek o przyłączeniu do 

okręgu z tej miejscowości. Sołectwa powinny być w całości przyłączone do okręgu, a ich 

dzielenie nie jest uzasadnione. 

 
Pan Stanisław Majszyk – postawił formalny wniosek o przyłączenie sołectwa Wojciechówka – 

Julianów do okręgu wyborczego z Pogorzelą. 
 

Głosowanie nad wnioskiem o włączenie sołectwa Wojciechówka – Julianów  

do okręgu wyborczego z Pogorzelą 
za – 5 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 6 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Gminy. 

 

Głosowanie nad uchwała, po wprowadzonych zmianach 

za – 12 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 0 głosów 

 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r.                         
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Siennica za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze  i opiekuńcze – została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r.                         
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 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 jednogłośnie. 
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▪ Uchwała Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r.                         

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami na terenie Gminy Siennica – została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012r.                         
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica na 2013 rok – 
została podjęta w wyniku następującego głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 0 głosów 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że do tego tematu nie powinniśmy podchodzić, nie mamy 

żadnej analizy wykorzystania wody i ścieków. Ta uchwała powinna być na koniec roku 

podejmowana. Gdybyśmy podnieśli efektywność SUW-ów to były by większe dochody bez 

zwiększania stawki. Jeśli podniesiemy stawkę ścieków dowożonych to ludzie będą wywozić na 

pola, nawet już teraz tak się dzieje. Dzisiaj efektywność stacji wynosi 60%, a powinna 80%                   

i wtedy wyszło by dobrze. Wiadomo, że są awarie, ale nie Az tyle i nie możemy na wszystkich 

zrzucać kosztów. Zaapelował o niepodnoszenie ceny wody. Jeśli chodzi o kanalizację to trudno 

jest cośkolwiek powiedzieć, bo nie znam analizy. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że podwyżka jest niewielka, a i tak nadal mamy najtańszą wodę. Tutaj też 
są spłaty pożyczek za wodociąg i kanalizację. Efektywność stacji trzeba podnieść, ale jest wiele 

awarii, których nie da się wykryć. Podwyżka za ścieków da nam 15 tys. zł więcej do budżetu             

w skali roku. Nie mamy w tej chwili środków na przegląd hydrantów.  

 

Ad. pkt 10 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

 
Pan Wójt - udzielił następujących odpowiedzi: 

- ul. Kołbielska – ktoś nie dopilnował inwentaryzacji powykonawczej wodociągu, inwestorem 

była gmina, a WZUW Węgrów wykonywał. Nie wiem czy są jakieś szanse na roszczenia z tego 

tytułu. Mieszkańcy wskazywali przeciski, udało się pogłębić i ocieplić na zimę. Jeśli chodzi o 

chodniki za i przed Zachodnią to jeśli uda się wygospodarowac środki to będą realizowane; 

- odpady – duży problem stwarza przesiewanie tych odpadów, przewidziane są kary dla firmy 

Remondis, będą starali się zrekompensować straty przez nas poniesione. Następnego dnia po 

zwiezieniu będą przesiewane, mamy na to pismo prezesa. 

- gruz za Skropolem – ok. 100 tys. zł chciała firma za pokruszenie tego materiału, my mamy w 

granicach 50 tys. zł na to zadanie. Będziemy starali się aby niepotrzebne rzeczy nie pojawiały się 
tam. 

- fundusz sołecki – procedura ustalania projektów trwała tak długo i dlatego teraz dopiero odbył 

się przetarg na oświetlenie. 

- przejście przy szkole – z mojej strony mogę tylko jeszcze raz wystosować pismo do Pana 

Solonka. 

 

Pan Stanisław Majszyk – zapytał, czy rów na ul. Kołbielskiej tam dalej za drogą do oczyszczalni 

zostanie pogłębiony?  

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że zakres przebudowy po naszej stronie został zakończony, ale Zarząd Dróg 

Powiatowych swoich prac jeszcze nie odebrał. 
(Pani Monika Soczewka opuściła salę, obecnych jest 12 radnych) 
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Ad. pkt 11 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pani Hanna Dąbrowska – zapytała, czy coś już wiadomo z wynajmem budynku po szkole                 

w Nowym Zglechowie? Pani sołtys z Siodła złożyła podanie o wykonanie przystanku na żądanie  

i gmina ponosi w związku z tym jakieś dodatkowe koszty, których poprzednio nie było. Jeśli nie 

ma jakichkolwiek przeciwwskazań to wykonajmy to. 

 
Pan Wójt – poinformował, że stowarzyszenie na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym chce 

wynająć ten budynek, do końca tego roku na cele rehabilitacyjne, a od przyszłego roku chcą tam 

otworzyć przedszkole, a może w przyszłości szkołę. Jeśli chodzi o przystanek to gmina musi 

zrobić całe opracowanie dokumentacyjne, wcześniej było to łatwiej wykonać. 
 
Pan Marek Soćko – zapytał czy coś wiadomo z przebudową drogi wojewódzkiej w Żakowie? 

Został ogłoszony przetarg na chodnik w Kątach i Grzebowilku, czy gmina coś tym wsiom 

dołoży? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jeśli chodzi o chodniki to po przetargu okaże się ile będzie to kosztować 
i być może gmina dołoży. Jeśli chodzi o drogę wojewódzką to do końca wrześnie będzie wiadomo 

co dalej, mają 1,5 mln zł na to zadanie, a żeby ogłosić przetarg muszą mieć 6 mln zł. 

 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) – poinformował, że jego wieś została 

wytypowana do modernizacji sieci energetycznej, jednak potrzebny jest na to projekt, który 

kosztuje 2,5 tys. zł, jak również potrzebne są słupy. 

 
Pan Wójt – poinformował, że zapozna pana sołtysa z projektantem i wspólnie przedyskutujemy 

sprawę. Postawił wniosek o wyłączenie co drugiej lampy w gminie. Taka była dyskusja na 

komisjach, czy jesteście Państwo za tym, aby ograniczyć ilość świecących się lamp w miejscach 

dobrze oświetlonych? 

 
Pani Hanna Dąbrowska – stwierdziła, ze ludzie nie będą z tego zadowoleni, będą pytania 

dlaczego o tej a nie innej osoby została wyłączona lampa. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że droga wojewódzka jest ruchliwa, jeśli wyłączymy co 

druga lampę to nie będzie widać ludzi. Trudno jest podjąć decyzję, może na drogach żwirowych               

i mniej uczęszczanych przez mieszkańców. 

 
Pan Przewodniczący – poinformował, że w Grzebowilku jest droga w lesie,  gdzie jest 

całkowicie oświetlona, tam można poszukać takich dróg i miejsc. 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że do tego tematu trzeba delikatnie podjeść, tak jak w Żakowie są 
dwie lampy naprzeciw siebie, można jedną wyłączyć. Może zastanowić się nad oświetleniem 

LED-owym. 

 
Pan Wójt – poinformował, że do czasu pracy nad budżetem na przyszły rok będzie 

rozstrzygnięcie przetargu na energię z tej Grupy Zakupowej, zobaczymy jaka będzie cena. 

 
Pani Urszula Krupa – poruszyła sprawę dowożenia obiadu do szkoły w Nowej Pogorzeli, w 

Żakowie ubyło 20 obiadów w tym roku i może do nas można dostarczyć? Zapytała czy boisko 

przy szkole jest już skończone? 
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Pan Wójt – poinformował, że boisko było robione z funduszu sołeckiego i z Panem prezesem 

było ustalane i jego proszę pytać. Jeśli chodzi o obiady to musimy wiedzieć ile będzie dokładnie 

tych dzieci, poza tym gmina nie  może partycypować w kosztach dowozu, musicie dogadać się z 

Panią Podrucką. 
 
Pan Ryszard Reszczyk – stwierdził, że jeśli chodzi o oświetlenie to on to przerabiał na swoim 

terenie i będzie przeciwko temu wnioskowi głosował. 

 
(Salę obrad opuścił Pan Bogusław Niemirka, obecnych jest 11 radnych) 

 

Głosowanie nad wnioskiem Pana Wójta o wyłączeniu „co drugiej” lampy w terenach bardzo oświetlonych 

za – 2 głosy 

przeciw – 4 głosy 

wstrz. się – 5 głosów 

Wniosek nie uzyskał akceptacji. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że została Kosta z modernizacji drogi i czy można 

wykorzystać ją na chodnik na cmentarzu, potrzebny jest jednak na to projekt. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że przy planowaniu budżetu zastanowimy się nad tym, a projektant musi 

wycenić projekt. 

 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) – zapytał o drogę do Chmielewa,                       

z funduszu sołeckiego chcemy zrobić projekt tej drogi, chciałby zrobić chociaż jej odwodnienie    

w przyszłym roku, a na asfalt poczekają mieszkańcy. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jest to decyzja po stronie radnych, ustalenia przy konstrukcji budżetu 

przyszłorocznego. 

 

Ad. pkt 12 
Protokół Nr XVII/12 z sesji Rady Gminy  odbytej w dniu 28 czerwca 2012r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

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

XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono 

 

 

 
Protokołowała: 

insp. d/s Rady Gminy  

      
Ewa Chwesiuk        
 


