
PROTOKOŁ Nr XXI/13 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 7 lutego 2013r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 13
45

. 

Na ogólną liczbę 14 radnych, udział wzięło 14, tj. 100% składu Rady wg załączonej                     

listy obecności. 

 

Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 
1. Pan Grzegorz Zieliński        - Wójt Gminy 

2. Pani Małgorzata Pańczak     - Sekretarz Gminy 

3. Pani Danuta Zwierz     - Skarbnik Gminy 

4. Pani Agnieszka Uścińska     - Radca Prawny Urzędu Gminy 

5. Pani Lucyna Adamiec     - Kierownik GOPS 

oraz 34 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

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

Pan Tomasz Adamczak – red. tyg. „Nowy Dzwon” 

Pan Jarosław Ciółkowski – 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. Planowany zakres remontowy dróg gminnych i powiatowych. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska                        

i Rolnictwa. 

7. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych               

w 2012r.  

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ zmian w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27.12.2012r. dotyczącej 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2018 

▪ zmian w budżecie gminy na 2013r. 

▪ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie na „Przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” 

▪ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 

w 2013 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa 

gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” 

▪  wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

▪ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siennica w Gminie Siennica na lata 2013-2020 

▪ przyjęcia „Programu opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2013 roku” 

▪ wytypowania przedstawiciela Gminy Siennica do Powiatowej Rady Zatrudnienia działającej 

przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim 

▪ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

▪ utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Siennicy 

▪ uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica 

▪ zmieniająca Uchwałę Nr XIX/147/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada 2012r.               

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                            

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r.  

▪ ustalenia opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne                

i obojętne na składowisku w Siennicy 
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9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

12. 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 przedstawił wniosek o wprowadzenie następujących uchwał do porządku obrad: 

- zmieniająca Uchwałę Nr XIX/147/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada 2012r.                  

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2013r.  

- ustalenia opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne                

i obojętne na składowisku w Siennicy 

Pani Urszula Krupa poprosiła o uczczenie minutą ciszy zmarłego Stanisława Majszyka, 

wieloletniego sołtysa Nowej Pogorzeli. 

 

Pan Przewodniczący zarządził minutę ciszy dla uczczenia zmarłego Stanisława Majszyka. 

 

Wniosek Pana Wójta o wprowadzenie pod obrady w/w uchwał został jednogłośnie przyjęty                    

w głosowaniu przez Radę Gminy. 

 

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

przez Radę Gminy. 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 28 grudnia 2012r. do 7 lutego 2013r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa zapytał, czy Pana Wójta działalność ogranicza się tylko do przetargów? Jeździ Pan 

na spotkania, można by się podzielić wynikami tych rozmów, może coś uda się nowego 

wprowadzić. To sprawozdanie powinno być bardziej obszerne. 

Pan Wójt wyjaśnił, że bardzo szczegółowo omawia pewne rzeczy na Komisjach, sesja jest do 

zaakceptowania pewnych wypracowanych spraw. Mówię tylko o pewnych rzeczach, a nie tylko 

pomysłach. 

Pan Stanisław Majszyk poprał wniosek radnego Pana Józefa Kopy, tutaj w tym sprawozdaniu nie 

ma żadnych konkretów. Jeśli chodzi o deklaracje odnośnie śmieci, to nie ma konkretów, ponieważ 
nie ma rozstrzygniętego przetargu. 

Pan Wójt wyjaśnił, że na ostatniej sesji były podjęte uchwały „śmieciowe”, a deklaracje to są 
konkrety, tam były podane ceny. Wojewoda nie uchylił ich więc można je rozprowadzać. 
Pani Hanna Dąbrowska zapytała, czy sołtysi również będą pobierać opłaty za śmieci? 

Pan Wójt wyjaśnił, że sołtysi nie będą zbierać opłat, jest prośba, że rozprowadzili deklaracje wśród 

mieszkańców, ponieważ jest tylko dwóch pracowników, więc możemy nie zdążyć w terminach. 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych: 
Pan Ryszard Reszczyk stwierdził, że chyba nic się nie dzieje odnośnie wyłączania lamp, a także 

zmiana godzin świecenia lamp. 
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Pan Wójt poinformował, ze była już o tym mowa na komisjach, firma, która ma z nami podpisaną 
umowę zasygnalizowała, że nie na wszystkich obwodach da się wyregulować godzin świecenia, 

chodzi o miejsca gdzie są zegary zmierzchowe. Tam gdzie mogliśmy to skróciliśmy o 1 godzinę               
i 15 minut. Jest sporo lamp na terenie gminy, gdzie da się skrócić tylko o 10 minut.  

Pan Józef Kopa stwierdził, że jeśli dzisiaj przyjmiemy uchwałę o opłatach za przyjęcie odpadów 

na składowisko, to zamkniemy sobie drogę, jeśli ktoś chciałby inwestować na naszym składowisku. 

Pan Wójt poinformował, że tą uchwalę nie zamykamy sobie niczego, jest 50/50 szans, że zostanie 

powołany związek gminny. Dwóm firmom złożyłem propozycję, na dzień dzisiejszy nie ma 

odpowiedzi, czy chcą wejść w spółkę z gminą, aby wybudować instalację. Szanse są niewielkie. 

Podejmującą ta uchwałę stworzymy sobie możliwość składowania jedynie przerobionych odpadów. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że gmina ma podpisaną umowę na odbiór padłych zwierząt, 
słyszał o przypadkach, że rolnik musi płacić za utylizację, nawet jeśli zwierzę było zarejestrowane, 

nie było to na naszym terenie, ale jak to jest faktycznie. 

Pan Wójt wyjaśnił, że w tym systemie z obecną firmą funkcjonujemy już kilka lat, nie spotkałem 

się z takim przypadkiem, o którym Pan mówi. W umowie jest, że rolnik nie płaci za utylizację.             
U nas jest firma Wizal, być może w innej gminie i firmie jest inaczej. 

 

Ad. pkt 5 

Planowany zakres remontowy dróg gminnych i powiatowych. 
Pan Zastępca Wójta poinformował, jeśli chodzi o plany na drogi powiatowe to robione                      

są projekty ul. Piaski w Siennicy i drogi Starogród – Borówek, obydwie w porozumieniu                       

z Powiatem. Powiat planuje również rozpoczęcie przebudowy drogi Siennica – Zglechów, w tym 

roku zrobią most. Jeśli chodzi o nasze gminne drogi to w tym roku chcemy kontynuować budowę 
drogi Starogród – Majdan z dofinansowaniem z zewnątrz. Dużo sołectw uchwaliło w swoich 

funduszach dowiezienie tłucznia i żwiru w ich miejscowościach. 

Pan Stanisław Majszyk zapytał o pasy przy szkole w Nowej Pogorzeli, kiedy to będzie robione? 

Pan Zastępca Wójta poinformował, ze projekt został przesłany do Węgrowa celem zaopiniowania, 

czekamy już tylko na odpowiedź. 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że przez teren gminy biegnie droga wojewódzka, która po 

zimie jest już w złym stanie. Co się dzieje z projektami chodników przy tej drodze? 

Pan Wójt poinformował, że na razie województwo nie ogłosi przetargu na modernizację drogi, 

ponieważ nie ma zabezpieczonych pieniędzy w budżecie, jedynie rowy mogą być zrobione. Jeśli 
coś się w tej kwestii zmieni poinformuję Państwa. 

Pan Zastępca Wójt poinformował, że w sierpniu kończy im się pozwolenie na budowę, więc coś 
muszą zacząć robić, aby to nie przepadło. 

Pan Józef Kopa zapytał o dobudowę chodników przy ul. Kołbielskiej w Siennicy, co się z tym 

dzieje? 

Pan Zastępca Wójta poinformował, że projekt tych chodników wykona gmina, ale to będzie 

drogie wykonanie. Pan Solonek już w to nie wejdzie, oni zrobili nakładkę asfaltową. Nie 

wyobrażam sobie wykonania tego zadania tylko z funduszu soleckiego. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że to powiat jest zarządcą tej drogi, może coś powinni dołożyć, 
może wykonanie 50/50. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że powiat zainwestuje środki w drogę Siennica – Zglechów przed 

wszystkim, ale również chodniki na ul. Piaski i droga Starogród – Borówek. 

Pani Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) zapytała, do kiedy ważny jest projekt             

i pozwolenie na drogę Nowy Starogród – Majdan oraz czy coś będzie dowożone? 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że pozwolenia budowlane jest z 2010 roku, to jest ze specustawy, 

ważne jest 3 lata od wydania. Robiliśmy etap I i tym samy przedłużyliśmy sobie to pozwolenie. 

Będziemy robić dalszy odcinek.  

Pani Hanna Dąbrowska stwierdziła, że powiat nigdy nie realizuje kilku inwestycji w jednej 

gminie z tego co wie. Należy wystosować pismo o bieżące remonty dróg powiatowych. 
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Pan Zastępca Wójta stwierdził, iż nie powiedział, ze powiat zrobi 3 inwestycje w roku, to jest 

kwestia wyboru. Na drogę Siennica – Zglechów mamy od nich zapewnienie, że w tym roku zaczną 
coś robić. 
Pan Marek Soćko poruszył sprawę przepusty na drodze gminnej przy drodze wojewódzkiej. 

Pan Wójt wyjaśnił, że sam przepust tam niewiele pomoże, bo musi być odwodnienie drogi 

wojewódzkiej. Przepust zrobimy jak tylko pogoda pozwoli. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że tam trzeba zrobić rów, aby tych ludzi nie zalewało, te 100 m 

jest tych do zrealizowania, z uzgodnienie z MZDW. 

Pan Zastępca Wójta stwierdził, że tam idą przewody i inne urządzenia, jeśli to zerwiemy to my 

ponosimy tego konsekwencje. 

Pan Wójt poinformował, że zorganizuje spotkanie z Panem Solonkiem i Panem Kozerą w sprawie 

dróg powiatowych i wojewódzkich. 

 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska                    

i Rolnictwa za okres od 24 lutego 2012r. do 7 lutego 2013r. przedstawił Pan Józef Kopa – 

Przewodniczący w/w Komisji. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2012r. przedstawił Pan Grzegorz Zieliński – Wójt Gminy. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Ad. pkt 8 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

Uchwała Nr XXI/163/2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. w sprawie zmian                 

w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27.12.2012r. dotyczącej 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2018 - została podjęta                    

w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 1 głos 

Dyskusja: 
Pani Hanna Dąbrowska zapytała, czy na drodze Starogród – Majdan były wykonane jakieś prace? 

Pan Zastępca Wójta poinformował, że zostało zrobione 270 m i zostało jeszcze 450 m na kolejny 

etap. 

Pani Hanna Dąbrowska poinformowała, że na sesji grudniowej wprowadziła do WPF drogę 
Nowy Zglechów – Świętochy, a tej drogi Starogród – Majdan nie było, teraz żeby to wykonać 
musimy zaciągnąć pożyczkę, więc spowoduje to przesunięcie naszej drogi w terminach realizacji. 

Może lepiej złożyć wniosek o dofinansowanie drogi Nowy Zglechów – Świętochy. 

Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) poinformował, że droga Starogród – Majdan jest 

już budowana 5 lat, odcinek długości 3 km został wykonany w całości, natomiast na pozostałą 
część nie ma pieniędzy. Ludzie nie mają jak dojechać do pracy, gdyż nie ma asfaltu więc mało jest 

autobusów. 

Pan Marek Soćko poinformował, że sprawa tej drogi była poruszana na komisjach, dostaliśmy 

informację, że będzie robiona, jeśli dostaniemy na nią środki z zewnątrz. 

Pan Stanisław Majszyk poinformował, że była podjęta uchwała o kolejności robienia dróg,               

a Komisja Budżetu na posiedzeniu przegłosowała inną drogę do realizacji. 

Pani Hanna Dąbrowska stwierdziła, że oczekiwania Starogrodu są wygórowane, jest robiony 

projekt na drogę przy cmentarzu, a na drugą chcą pozyskać środki, natomiast u nas nie ma 

robionego żadnego odcinka, nam też się coś należy. 

Pan Tomasz Lorens wyjaśnił, że ta droga w Starogrodzie jest już zaczęta, jest wykonana 

podbudowa, więc jeśli teraz to zostawimy to koszty tej inwestycji będą rosły. 
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Pani Joanna Zwierz poinformowała, że na posiedzeniu połączonych komisji przegłosowana była 

do realizacji droga Starogród – Majdan.  

Pan Piotr Rosik stwierdził, że jeśli będziemy zaczynać budowę drogi i nie skończymy, to w ten 

sposób żadnej drogi nie wykonamy. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że jeśli podjęliśmy uchwałę o kolejności budowy dróg i jeśli 
byśmy się jej trzymali, to nie było by tego problemu, a tak zaczniemy robić cząstkowo drogi                  

i żadnej nie wykonamy w całości. 

Pani Monika Soczewka poinformowała, że droga Starogród – Majdan jest w uchwale                      

o budowie dróg i jest ona przed droga Nowy Zglechów – Świętochy. 

Pan Zastępca Wójta poinformował, że jeśli będą pieniądze to będziemy robić drogi, bez tego nie 

da się nawet ogłosić przetargu. 

Pan Bogusław Niemirka wyjaśnił, że ta droga będzie robiona tylko wtedy, jeśli dostaniemy 

dofinansowanie. Jako radni reprezentujemy całą gminę, nie powinniśmy lobbować tylko za swoimi 

wsiami. 

Pan Wójt poinformował, że cały ten odcinek będzie kosztował 126 tys. zł, a dofinansowanie 

wyniesie 50 tys. zł. Spraw jest prosta dostajemy dofinansowanie to realizujemy. Musimy się 
zastanowić czy tworzymy kolejne projekty i położymy je na półce, bo nie mamy środków na ich 

realizację, może postawię wniosek o zakończeniu robienia projektów dróg. Złożenie wniosku trwa, 

to są procedury, to nie jest tylko projekt i w tydzień tego nie da się przygotować. Jeśli teraz 

przegłosujecie inną drogą, to na żadną nie dostaniemy pieniędzy, ponieważ wniosek został złożony 

na drogę Starogród – Majdan. 

Pani Hanna Dąbrowska stwierdziła, że skoro była taka sytuacja, to ta droga powinna być                
w budżecie. Zapytała na jakiej podstawie został złożony wniosek, skoro nie było tej drogi                    

w budżecie? 

Pan Wójt wyjaśnił, że faktycznie w budżecie nie było tej drogi, ale skoro pojawiła się taka 

możliwość dofinansowania to złożyliśmy wniosek. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że aby złożyć taki wniosek to też trzeba było przygotować 
dokumenty, więc można było tydzień wcześniej zwołać komisje i powiedzieć co robimy. 

Pan Wójt wyjaśnił, że na tą drogę był już w tamtym roku składany wniosek, więc dokumenty były 

gotowe. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że ten budżet był już tak napięty, więc tej inwestycji nie 

wkładaliśmy, ale to zadanie było wcześniej robione, teraz jest kontynuacja. Po komisjach było 

przyzwolenie na tą drogę Starogród – Majdan. 

Pani Hanna Dąbrowska stwierdziła, że w doborze realizacji inwestycji drogowych powinny być 
ustalone jakieś kryteria, jednym z nich może być ilość inwestycji w danym rejonie. W związku                                   

z wypowiedzią Pana Wójta o braku realizacji którejkolwiek drogi, jeśli będzie przegłosowana inna 

droga niż Starogród – Majdan, wycofała się ze zgłoszenia wniosku o dofinansowanie budowy drogi 

Nowy Zglechów – Świętochy.  

Pan Wójt wyjaśnił, że przy poprzedniej uchwale o budowie dróg były kryteria, ale to radni i tak 

głosowali co i kiedy będzie robione. 

Pan Przewodniczący stwierdził, ze należy ustalić pewne kryteria i sposób wyboru drogi, musi to 

być dla wszystkich jasne.  

 

Uchwała Nr XXI/164/2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. w sprawie zmian                  
w budżecie gminy na 2013r. - została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 1 głos 

Dyskusja: 
Pan Piotr Rosik zapytał, jakie będzie zadłużenie gminy po zaciągnięciu pożyczki i kredytu? 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zadłużenie będzie wynosiło prawie 40%. 
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Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że na gminną oczyszczalnię bierzemy kredyty i pożyczki,              

a można było złożyć wniosek o dofinansowanie, były jeszcze takie możliwości, ale ktoś to 

przeoczył. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że z programu Rozwój Obszarów wiejskich 2007-2013 gmina Mijal 

limit 4 mln zł. Dostała na przydomowe oczyszczalnie, a na pozostałe środki złożony jest wniosek. 

 

Uchwała Nr XXI/165/2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                           
w Warszawie na „Przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” - 

została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 0 głosów 

 

Uchwała Nr XXI/166/2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku 

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa gminnej 
oczyszczalni ścieków w Siennicy” – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 0 głosów 

 

Uchwała Nr XXI/167/2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. w sprawie wyrażenie 
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XXI.0007.168.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siennica w Gminie Siennica na lata 2013-2020 – 
została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XXI.0007.169.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Siennica w 2013 roku” – została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XXI.0007.170.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. w sprawie 

wytypowania przedstawiciela Gminy Siennica do Powiatowej Rady Zatrudnienia działającej 
przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim – została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XXI.0007.171.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXI.0007.172.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Siennicy 

 

Dyskusja: 
Pan Wójt poinformował, że projekt tej uchwały dostały Rady Pedagogiczne obydwu placówek 

celem zaopiniowania. Szkoła podstawowa pozytywnie się wypowiedziała, natomiast przedszkole 

negatywnie. Jeśli powstanie Zespół to jeden dyrektor traci pracę, mamy też 14 tys. zł oszczędności. 

Pan Goździk zapytana czy wystartuje w konkursie na dyrektora tego Zespołu, wyraziła taką chęć. 
Po utworzeniu takiego zespołu byłaby też oszczędność w przekazywaniu dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli na terenie gminy Siennica. 

Pan Ryszard Reszczyk stwierdził, że jakieś oszczędności są, załóżmy, że Pani Goździk wygra 

konkurs, a przedszkole nie ma swojego opiekuna, gdyż nie będzie dobrze, iż w dwóch budynkach 
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będzie działał ten Zespół. Od strony praktycznej to nie będzie utrudnień? Rada Pedagogiczna 

przedszkola ze zrozumiałych powodów wypowiedziała się negatywnie. 

Pan Wójt stwierdził, że Gminne Przedszkole ma konkurencję, więc musi się zmieniać. Nie widzi 

zagrożenia dla dzieci, natomiast personel musi zmienić podejście w przedszkolu. Nie powinno się 
tak dziać, że dziecko zostaje przyjęte do gminnego, a za jakiś czas przeniesione jest do 

niepublicznego. Jest taka sytuacja, że po godzinie 13 w przedszkolu jest już tylko połowa dzieci, 

ponieważ do 13 jest bezpłatne, a później jest 1,50 zł za godzinę. Publiczne przedszkole będzie 

istnieć, ale musi się zmienić. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że ta uchwała będzie miała długofalowe działanie w przyszłości, 

to jest pewien eksperyment. Nie ma analizy o odejściu dzieci, gdzie i dlaczego. Oszczędności                 

14 tys. zł, budynek dostanie gospodarza, który będzie w innym budynku przebywał na stałe. Nie 

będzie bezpośredniego kontaktu placówki z dyrektorem, pomimo, że będzie zastępca. W ten sposób 

stracimy kontrolę działania. Moim zdaniem ten pomysł wymaga głębszej analizy i dyskusji. 

Powinniśmy na razie poczekać do przyszłego roku. Teraz mieliśmy zdecydowanie za mało czasu. 

Pani Bożena Hardej stwierdziła, że problem pojawił się niedawno, nie mieliśmy czasu się tym 

zająć. Nie mamy też gwarancji, że z Zespołem będzie lepiej. 

Pan Józef Kopa zapytał, dlaczego te dzieci odchodzą do prywatnego przedszkola? Skoro Pani 

Goździk ma pomysł na poprawę dla gminnego przedszkola to może niech spróbuje teraz to 

naprawić. 
Pan Wójt poinformował, że takie dwa Zespoły działają w Cegłowie i Piasecznie, ta zmiana nie ma 

żadnego skutku dla dzieci. Uchroni nas to przed powracającym tematem zerówki w przedszkolu czy 

w podstawówce. 

Pan Ryszard Reszczyk stwierdził, że na tej sali zapadało wiele decyzji odnośnie oświaty, 

zaapelował o głębszą dyskusję nad tym tematem. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że jest tutaj więcej niewiadomych, to że dzieci odchodzą to tak 

będzie się działo, rotacja jest nawet w szkołach. Każdy ma prawo wyboru gdzie posłać dziecko. Co 

byśmy nie robili, to prywatne przedszkola mają większe szanse. 

Pan Wójt poinformował, że największe koszty w oświacie to są w wynagrodzeniach nauczycieli,    

a my musimy mieć na to środki. 

Głosowanie nad uchwałą 
za – 0 głosów 

przeciw – 7 głosów 

wstrz. się – 7 głosów 
Uchwała nie uzyskała akceptacji Rady Gminy i została odrzucona. 

 

Uchwała Nr XXI.0007.173.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica – została 

podjęta w wyniku głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

Uchwała Nr XXI.0007.174.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. zmieniająca 

Uchwałę Nr XIX/147/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r. – została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XXI.0007.175.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 7.02.2013r. w sprawie ustalenia 

opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na 
składowisku w Siennicy – została podjęta jednogłośnie. 

Pan Józef Kopa zapytał skąd wzięły się te stawki? 
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Pan Wójt wyjaśnił, że teraz każda tona składowana na naszym wysypisku kosztuje nas 78 zł, 

dodatkowo konsultowałem to z firmami oraz sprawdzałem w okolicy. Koniec 2014 roku to koniec 

naszego wysypiska, ale musimy je monitorować dalej. 

 

Ad. pkt 9 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
Odpowiedzi zostały udzielone bezpośrednio po przedstawieniu interpelacji bądź wniosku. 

 

Ad. pkt 10 
Sprawy różne i wolne wnioski: 
Pan Ryszard Reszczyk zapytał o dzisiejszy przetarg na wywóz odpadów komunalnych, czy już coś 
można powiedzieć? 

Pan Wójt poinformował, że były 3 oferty, ale musimy wszystko sprawdzić, jeśli się potwierdzą 
dane, to będzie inna firma jak Remondis. 

Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) zapytała, jak przedstawia się sytuacja                    

z ołtarzem w kościele? 

Pan Wójt poinformował, że rozmawiał z księdzem, miało być ogłoszone spotkanie                              

z mieszkańcami, na razie tego nie ma. Mogę zrobić takie spotkanie w UG po godzinach pracy 

urzędu, aby ludzie mieli pełną informację na ten temat. 

Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) zapytał o termin wyłożenia studium? 

Pan Wójt wyjaśnił, że prawdopodobnie będzie to koniec lutego, pod warunkiem, że dostaniemy 

opinię z Ochrony środowiska z Warszawy. 

Pani Hanna Dąbrowska zapytała o nawożenie dróg destruktem z pokruszonego materiału? 

Pan Wójt poinformował, że nie ma informacji na dzisiaj, na drogi dojazdowe do pól możliwy jest 

żużel kotłowy. 

Pan Zastępca Wójta poinformował, że jeśli chodzi o sprawę poruszaną na posiedzeniu Komisji 

Budżetu, odnośnie rachunków za prąd w przedszkolu, tam II taryfa nic nie da, ponieważ to ni tylko 

pompy ciepła są, ale również kuchnia była remontowana i jest na prąd wszystko, to też musimy 

wziąć pod uwagę. Nie ma tutaj dużej możliwości oszczędności. 

Pan Wójt poinformował, iż czeka na ocenę kosztów związanych z ogranicznikami na oświetlenie 

uliczne. 

Pan Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) zapytała o ilość worków zostawianych 

po zbiórce odpadów. 

Pan Wójt wyjaśnił, że ilość worków wystawionych i zostawionych powinna się zgadzać. Po                 

1 lipca to się zmieni, ale jeszcze wszystkiego nie wiemy. 

 

Ad. pkt 11 
Protokół Nr XX/12 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 grudnia 2012r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 12 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                     

XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 
 

 

 

Protokołowała: 

insp. d/s Rady Gminy       

Ewa Chwesiuk     


