
PROTOKOŁ Nr XX/12 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 27 grudnia 2012r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
05

,  a zakończono o godz. 14
25

. 

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

listy obecności. 

Nieobecny: 
Pan Tomasz Lorens zam. Starogród 

 

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 Zbigniew Nowosielski  - zam. Ptaki 

7. Pan Zygmunt Sekular    - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim 

oraz 26 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

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

Pani Justyna Kowalczyk – red. tyg. „Co słychać?” 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wręczenie aktu mianowania na stopień Kapitana wydany przez Ministra Obrony Narodowej 

dla Pana Zbigniewa Nowosielskiego. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

5. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

6. Podjęcie 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 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-

2018. 

9. Uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok.  

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie gminy Siennica na 2013 rok 

▪ uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica 

▪ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 

opłaty 

▪ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

▪ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                    

i składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej 

▪ określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

▪ uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2013 rok 

▪ zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2013 rok 

11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
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12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

14. 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 
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. pkt 3 

Wręczenie aktu mianowania na stopień Kapitana wydany przez Ministra Obrony 

Narodowej dla Pana Zbigniewa Nowosielskiego 

 
Pani Renata Kulka przedstawiła uzasadnienie nadania aktu mianowania, natomiast Pan                     

ppkł Zygmunt Sekular  z WKU w Mińsku Mazowieckim wręczył akt mianowania na stopień 

Kapitana Panu Zbigniewowi Nowosielskiemu.  

 

Ad. pkt 4 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 09 listopada do 27 grudnia 2012r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że odbyło się spotkanie z Panek Solonkiem, o którym 

Pan Wójt nie wspomniał, jak poszczególne sprawy zostały rozstrzygnięte? 

 
Pan Wójt – odpowiedział, że w sprawach różnych o tym poinformuje, ogólnie były trzy sprawy 

poruszane: pasy przy szkole w Pogorzeli, przebudowa drogi powiatowej Siennica – Zglechów 

oraz poszerzenie zjazdów. To spotkanie nie było z mojej inicjatywy, dlatego też informacja o nim 

nie była podana w sprawozdaniu. 

 

Ad. pkt 5 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Józef Kopa – poinformował, że będziemy podejmowali uchwały „śmieciowe”, są firmy 

zainteresowane naszym składowiskiem odpadów. Na jakim etapie są rozmowy z tymi firmami, 

ponieważ do końca 2014 roku będziemy musieli zamknąć nasze składowisko. Jakiej pomocy 

potrzebuje Pan Wójt, jakie są plany zagospodarowania tego terenu? Sam etap uzyskania 

wszelkich pozwoleń jest bardzo długi.  

 

Ad. pkt 6 

Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 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 

jednogłośnie przyjęta w głosowaniu. 

 

Ad. pkt 7 

Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2012r. – została jednogłośnie przyjęta w głosowaniu. 
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Ad. pkt 8 

Przedstawiony został projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Siennica na lata 2013-2018 przez Pan Wójta – Grzegorza Zielińskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Witold Sokół – przedstawił treść Uchwały                           

Nr Si.517.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół 

w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Siennica projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na 

lata 2013-2018. 
                                                                                              (Uchwała w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pani Hanna Dąbrowska – zgłosiła formalny wniosek do uchwały, w załączniku dotyczącym 

zadań inwestycyjnych proponuje zmianę przedsięwzięcia budowa ulic Krótkiej i Środkowej                    

w Siennicy na budowę drogi Nowy Zglechów – Świętochy. Zmiana dotyczy jedynie nazwy 

zadania, bez ingerencji w kwotach. Dana kwota wystarczy na wykonanie jednego odcinka drogi. 

Projekt jest podzielony na dwa odcinki. Te zadania z WPF-u przechodzą z czasem do budżetu. 

Zglechów zasługuje na taką inwestycję, gdyż od wielu lat nie było nic robione, został 

zlikwidowana szkoła i biblioteka, miały być oszczędności. Inwestycji w Siennicy jest już dużo.  

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że Pan Wójt przedstawił prognozę do 2018 roku, do końca 

tego roku miała być skończona dokumentacja na podjazd dla niepełnosprawnych. Skoro 

zaczęliśmy to zadanie to pociągnijmy je dalej. Wnoszę o wprowadzenie tej inwestycji pn. podjazd 

dla niepełnosprawnych na rok 2013. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – odniosła się do wniosku Pani Dąbrowskiej – te ulice w Siennicy 

powstały w latach 70-tych, ci ludzie już od dawna domagają się ich budowy, a ta inwestycja jest 

dopiero w 2015 roku. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że był opracowany program budowy dróg i poprosił 

Przewodniczącego o przytoczenie treści. 

 
Pan Wójt – odniósł się do sprawy podjazdu – będzie możliwość naboru wniosków na wykonanie 

podjazdu i parkingów przy SPZOZ, ale to będzie dopiero ogłoszone, więc dzisiaj nie mogłem tego 

wprowadzić. WPF nie jest to materiał zamknięty, może być modyfikowany. Jeśli chodzi                       

o wniosek Pani Dąbrowskiej to tutaj jest moja zgoda tylko na zmianę zadania, bez ruszania kwot. 

To zadania wykonane zostanie etapowo. 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że skoro w lutym będzie możliwość pozyskania środków                     

na podjazd, to może radny Majszyk wycofa swój wniosek. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że w takim przypadku wycofuje swój wniosek, skoro  

w lutym będzie możliwość pozyskania środków na podjazd i parkingi. 

 
Pan Przewodniczący – przytoczył treść uchwały dotyczącej programu budowy dróg. 

 
Pan Wójt – poinformował, że ulice Krótka i Środkowa zostały przyjęte do realizacji w ramach 

funduszu sołeckiego. Na takiej samej zasadzie jest droga Starogród – Borówek. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że ta uchwała drogowa obowiązuje Radę, a jeśli chcemy 

wprowadzić nowe inwestycje to powinniśmy zmienić uchwałę. 
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Pan Bogusław Niemirka – stwierdził, że był uchwalony plan drogowy, to był plan 

optymistyczny. Środków jest coraz mniej, a kwota 300 tys. zł wystarczy na mały odcinek na 

drodze Nowy Zglechów – Świętochy, nie ma sensu etapowanie tego zadania. W przyszłości , jeśli 
pojawią się w budżecie trochę większe środki, po skończeniu oczyszczalni ścieków, będzie 

możliwe zrealizowanie tego zadania bez etapowania (bo to jest droższe rozwiązanie). Jestem za 

tym, aby zrobić ul. Krótką i Środkową,  a później cała drogę Nowy Zglechów – Świętochy.  

 
Pani Monika Soczewka – poinformowała, że nie możemy patrzeć, że któraś wieś z funduszu 

soleckiego wprowadzi sobie ulicę lub drogę do realizacji, a pozostałe inwestycje niech czekają. 
 
Pan Przewodniczący – stwierdził, że mamy uchwałę o planie budowy dróg i jeżeli pojawiają się 
projekty dróg z funduszu sołeckiego to my jako Rada akceptujemy je, ale też wprowadzamy do 

tego naszego planu. 

 
Głosowanie nad wnioskiem radnej Pani H. Dąbrowskiej – zmiany zadania inwestycyjnego                          

z budowa ulic Krótkiej i Środkowej w Siennicy na budowa drogi gminnej Nowy Zglechów – 

Świętochy 

za – 6 głosów 

przeciw – 4 głosy 

wstrz. się – 3 głosy 

Wniosek został zaakceptowany przez Radę Gminy. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica 

na lata 2013-2018 (po wprowadzonych zmianach) 

za – 9 głosów 

przeciw – 3 głosy 

wstrz. się – 2 glosy 

 

Ad. pkt 9 

Projekt budżetu gminy na 2013 rok przedstawił Wójt Gminy - Pan Grzegorz Zieliński. 

 
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Witold Sokół – przedstawił treść Uchwały                         

Nr Si.516.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół 

w Siedlcach  z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Siennica projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania 

planowanego deficytu budżetu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa – 
Pan Józef Kopa – przedstawił opinię w/w Komisji dotyczącą projektu budżetu gminy na 2013 

rok. 
(Opinia w załączeniu) 

Dyskusja:              
Pan Ryszard Reszczyk – zapytał czy wpłynął wniosek od Sienniczan o dofinansowanie zjazdu 

absolwentów? Poinformował, że o tym jaki jest budżet świadczą inwestycje, a jest ich niewiele. 

Wiele jest z funduszu sołeckiego.  

Plac zabaw przy PSP w Siennicy – szkoła wystąpiła z wnioskiem o 40 tys. zł, jest to największa 

szkoła podstawowa w gminie. 20 tys. zł to jest mało. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał skąd była wzięta kwota 400 tys. zł w gospodarce odpadami 

komunalnymi? Czy jest to przyjęte według obecnej stawki czy już nowej?  

Stwierdził, że oświata nas drogo kosztuje, bo połowa budżetu gminy. Nie widać programu 

naprawczego w tym dziale. Na przyszły rok są przewidziane tam tylko płace i pochodne.  
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Na Urząd Gminy jest kwota ponad 1 mln zł, jest zapisane 460 tys. zł dość ogólnie a powinna być 
szczegółowa. Nie wiem na co to jest te środki.  

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że w zał. Nr 2 jest wszystko rozpisane, na kwotę 460 tys. zł składają 
się: składki na ZUS, PFRON, olej, energia, abonamenty za programy, Internet, telefon. To są 
niewielkie kwoty, ale łącznie tyle właśnie wynoszą. Ten budżet będzie trudny do realizacji,                  

w administracji już są oszczędności. 

Jeśli chodzi o zjazd absolwentów to być może znajdziemy jakąś kwotę, chociaż wniosek wpłynął 
po terminie. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że ta kwota 400 tys. zł na odpady to przyjęta została po przetargu,                  

w I półroczu jest wyłoniona firma, a na kolejne pół roku będzie trzeba rozpisać kolejny przetarg. 

Nowa ustawa nie pozwala gminie na dotowanie. Dzisiaj są to kwoty szacunkowe, po przetargu 

zobaczymy ile dokładnie to będzie wynosiło. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

 

Ad. pkt 10 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: (salę obrad opuściła radna Hanna Dąbrowska, obecnych 

jest 13 radnych) 

 

▪ Uchwała Nr XX/155/2012 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2012r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
gminy Siennica na 2013 rok – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2012r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica 

 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa – zwrócił uwagę na zapis w § 40 pkt 5, że dowody uiszczania opłat za odbiór 

odpadów powinny być przechowywane przez okres 2 lat, według innych przepisów powinno to 

być 5 lat. Zgłosił wniosek o skreślenie pkt 5 w § 40. 

 
Głosowanie nad wnioskiem radnego J. Kopy – skreślenie pkt 5 w § 40 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

 

Głosowanie nad uchwałą, po wprowadzeniu zmiany 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XX/157/2012 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2012r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 

 

Dyskusja: 
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Pan Wójt – zaproponował stawkę 18 zł za odpady niesegregowane i 9 zł za odpady segregowane, 

ostateczna cena i tak będzie po rozstrzygnięciu przetargu. Dzisiaj są to szacunkowe kwoty. 

 
Pan Józef Kopa – zapytał, jak te kwoty kształtują się w innych gminach? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że są to wyższe i niższe stawki, Kołbiel ma 8 zł, Latowicz 9 zł. W Kołbieli 

do tej pory mieszkańcy nie płacili wcale za odpady. Ten system musi się zbilansować po stronie 

dochodów i wydatków. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że to są wysokie stawki, zgłosił swój wniosek odnośnie 

stawek: 6 zł za segregowane i 12 zł za niesegregowane odpady. 

 
Pan Wójt – zaproponował przyjęcie jego stawek, gdyż po przetargu i tak będzie prawdopodobnie 

zmiana. 

 
Pan Przewodniczący – stwierdził, że firmy znając nasze stawki dostosują się do tego. 

 
Pan Wójt – poinformował, że w budżecie miałem 100 tys. zł na zbiórkę odpadów, a firmy dały 

dużo wyższe kwoty. Realnie możemy zebrać opłaty od 6 tys. mieszkańców. Wiele pozycji jest 

nieściągalnych, a ustawa zakazuje dotowanie tego systemu. 

 
Pani Celina Całka (sołtys wsi Siennica III) – stwierdziła, że zanim wejdzie ta podwyżka opłaty 

za odpady, to my musimy coś zrobić ze ściągalnością, ponieważ wiele osób nie odbiera 

budynków, nie płaca podatku, jak również nie płacą za śmieci. Ci co zbierają za wodę i odpady 

powinni zweryfikować liczbę ludzi w domu, a za ile płacą. W moim sołectwie mieszka 17 rodzin, 

które nie płacą lub za mało płacą podatku, gdyż podali mniejszy metraż. 
 
Pan Wójt –  pani sołtys podjęła sprawę uchwały o deklaracji, jeśli osoby dobrowolnie nie złożą 
takiej deklaracji o ilości osób  to będzie można w urzędu im wpisać. Będziemy mieli możliwość 
ściągania opłat za odpady. 

 

Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że ogłoszeniu przetargu na półtora to jest za długo.  

 
Pan Wójt – stwierdził, że od 12 lat działa obecny system, od zeszłego roku jest dopiero 

konkurencja na naszym terenie, ponieważ są niepisane umowy o podziale rynku. Nasza gmina                

i tak jest przypisana do instalacji warszawskiej, a to przełoży się w kosztach transportu. 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że lepiej było by zbierać częściej te opłaty niż kwartalnie. Te stawki 

są wysokie, ale skąd wziąć środki na dołożenie pozostałej kwoty, skoro gmina nie może dotować 
tego systemu. 

 
Pan Wójt – poinformował, że w 2012 roku sprawdzani byli pracownicy odnoście prawidłowości 

podanego metrażu budynków i opłat z tym związanych, natomiast w nowym roku będą 
kontrolowani radni i sołtysi. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – stwierdził, że należałoby poprzeć wniosek Pana Majszyka, a później  

ewentualnie podnieść stawki po przetargu. Nie róbmy od razu takiej dużej terapii szokowej dla 

mieszkańców. 

 
Pan Wójt – poinformował, że trzeba jeszcze utrzymać wysypisko i na to też muszą być środki. 
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Pani Edwarda Rutkowska – zaproponowała stawkę 7,5 zł za odpady segregowane i 15 zł za 

odpady nie segregowane. 

 
Głosowanie nad propozycją radnego S. Majszyka –  

6 zł za odpady segregowane i 12 zł za odpady niesegregowane 

za – 8 głosów 

przeciw – 4 głosy 

wstrz. się – 1 głos 

 

Głosowanie nad uchwałą 
za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XX/158/2012 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2012r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – została 

podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa – zapytał, co z odpadami niebezpiecznymi, np. przepracowane oleje, 

akumulatory i świetlówki, trzeba zapewnić możliwość odbioru. 

 
Pan Wójt – odpowiedział, że do tej pory temat niebezpiecznych odpadów się nie pojawił, jeśli 
chodzi o części samochodów to serwisant to utylizuje. Po 1 lipca br. na wysypisko będzie trafiać 
tylko to co nie da się przetworzyć w Regionalnej Instalacji.  

 

 

▪ Uchwała Nr XX/159/2012 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2012r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                         
i składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XX/160/2012 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2012r. w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XX/161/2012 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2012r. w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2013 rok – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XX/162/2012 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2012r. w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2013 rok – została 

podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 
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Ad. pkt 11 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Wójt – udzielił następujących odpowiedzi: 

- ul. Kołbielska – do końca maja mają być poszerzone wjazdy po 1 metrze z każdej strony, 

- droga Siennica – Zglechów – w 2013 roku będzie robiony przepust i zakręt przy moście, a czy 

coś jeszcze to okaże się po przetargu, 

- pasy przy szkole – pan dyr. Solonek przygotował projekt i przesłał go do Węgrowa, ale na dzień 
dzisiejszy nie ma opinii, 

- wysypisko – będzie działało do końca 2014 roku, 

- regionalna instalacja –odbyły się dwa spotkania z wójtami i burmistrzami z powiatu mińskiego             

i okolicznych powiatów. Są zainteresowane dwie firmy utworzeniem takiej instalacji, Lekaro                 

i Błysk, ale musi być min. 150 tys. mieszkańców aby to się opłacało. Te zainteresowane gminy 

zobowiązały się podjąć tematu do końca lutego, na początek wystarczy uchwała intencyjna                  

o przystąpieniu, gdyż my sami nie utworzymy takiej instalacji, potrzebowalibyśmy do tego 

partnera. 

 
Pan Józef Kopa – poinformował, że od strony ochrony środowiska to zanieczyszczeń nie ma 

wielkich z takiej instalacji, jedynie ewentualny zapach i hałas mógłby przeszkadzać. Proponuję na 

lutową sesję przygotować taką intencyjną uchwałę. 
 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że reprezentuje mieszkańców tego regionu gdzie 

ewentualnie by powstała ta instalacja, ci ludzie są temu przeciwni. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jeśli będzie przygotowywana taka uchwała to zorganizuję wyjazd do 

takiej przykładowej instalacji, aby każdy radny mógł sam zobaczyć jak to funkcjonuje. 

 

Ad. pkt 12 

Sprawy różne i wolne wnioski: (salę obrad opuścił radny Bogusław Niemirka, obecnych jest 12 radnych) 

 
Pan Marek Soćko – zapytał, co z tym rowem w Żakowie i przepustem, który jest w naszej 

drodze? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że przepust to my zrobimy, a jeśli chodzi o rów to dostaliśmy pismo                   

z Węgrowa, ze jest on w planie przebudowy drogi wojewódzkiej. 

 
Pan Józef Kopa – zapytał, co z gruzem i ziemią za Skropolem, czy będzie coś robione, ponieważ 
tworzy się nam kolejne wysypisko. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, ze ten temat będzie rozwiązany na przełomie kwietnia – maja, gdyż 
ściągamy wtedy kruszarkę. 
 
Pani Sekretarz – w związku z przejściem na emeryturę, podziękowała za wieloletnią pracę                
z sołtysami i radnymi. Pracowała w urzędzie 38 lat, życzyła wszystkim zdrowia w 2013 roku. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – również podziękowała za współpracę, ponieważ po przejęciu 

szkoły przez Gminę, rezygnuje z pełnienia funkcji radnego. 

 

Ad. pkt 13 
Protokół Nr XIX/12 z sesji Rady Gminy  odbytej w dniu 08 listopada 2012r. został przyjęty                

w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 
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przeciw – 0  głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

Ad. pkt 14 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                     

XX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono 

 

 

 

 
Protokołowała: 

insp. d/s Rady Gminy  

      
Ewa Chwesiuk        
 

 
     


