
PROTOKOŁ Nr XXII/13 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 21 marca 2013r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 13
40

. 

Na ogólną liczbę 14 radnych, udział wzięło 12, tj. 85,7% 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 

6. Pani Elżbieta Jurkowska     - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy 

7. Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło - Kierownik SP ZOZ w Siennicy 

8. Pan Edward Kuk - Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Mińsk Mazowiecki 

9. Pan Sebastian Matasek – Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Mińsk Mazowiecki 

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

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

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

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

Pan Jarosław Ciółkowski – red. tyg. „Lokalna” 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja policji. 

4. Informacja o GMO na terenie naszej gminy. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

6. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

7. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy w 2012r. 

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

i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w 2012r. 

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

przez SPZOZ w Siennicy w 2012r.) wraz z podjęciem stosownej uchwały. 

10. Analiza funkcjonowania urządzeń komunalnych istniejących na terenie gminy za 2012r. 

11. 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. 

▪ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania  Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy 

▪ wyrażenia zgody na udział gminy jako partnera w realizacji projektu pn.”Uczyć się, ale jak? – 

Program Rozwojowy Szkół”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

▪ uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Siennica 

▪ określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Siennica oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

▪ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Krzywica 

▪ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Łękawica 

12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

15. Zamknięcie sesji. 
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Ad. pkt 1 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Witold Sokół, witając wszystkich 

uczestników obrad. 

Na podstawie listy obecności radnych Pan Przewodniczący stwierdził, że obrady oraz podejmowane 

uchwały będą prawomocne. 

 

Ad. pkt 2 
Pan Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktów dotyczących 

informacji policji oraz informacja o GMO, przed sprawozdaniem Wójta. 

 

W/w wnioski zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę Gminy. 

 

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

przez Radę Gminy. 
 

Ad. pkt 3 

Informacja policji. 

Pan Sebastian Matasek - Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Mińsk Mazowiecki 
poinformował, że pod koniec ubiegłego roku była debata o bezpieczeństwie w naszym powiecie, 

mieszkańcy stwierdzili, że nie jest im znany ich dzielnicowy, dlatego też na dzisiejszej sesji 

przedstawiam Państwu Pana Bogdana Leszczyńskiego, waszego dzielnicowego. Dzielnicowy 

przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy w poniedziałki w godz. 15-17. Zdarza się, ze go nie ma 

w pokoju, ale jest pod telefonem, gdyż jest na interwencji w terenie. Zostawił dla każdego sołtysa 

kartki z informacją o numerach telefonów oraz danych dzielnicowego do kontaktu. 

 

Ad. pkt 4 

Informacja o GMO na terenie naszej gminy. 

Pan Edward Kuk – Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Mińsk Mazowiecki 
przedstawił główne problemy związane ustawą o Genetycznie Modyfikowanych Organizmach                

w Polsce. Poinformował, które uprawy roślin są zakazane oraz, że w gminach Siennica i Latowicz 

zostanie pobranych 50 próbek od rolników, celem sprawdzenia, czy nie jest uprawiana roślinność 
zmodyfikowana genetycznie. Jeśli znajdą się u rolnika materiały z GMO zostanie nałożona na niego 

sankcja, od której można się odwołać. Przedstawił też procedury z tym związane.  

 

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 8 lutego do 21 marca 2013r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Wójt poinformował dodatkowo, że firma Błysk dostała pismo z nałożeniem kar, jeśli po                     

3 dniach nie będą odbierane odpady z terenu naszej gminy. Złożył gratulacje dla sołtysów, którzy 

11 marca mieli swoje święto. Podziękował również wszystkim, którzy uczestniczyli przy gaszeniu 

pożaru i rozbiórce domu u Państwa Konstantych w Kulkach. Ze strony gminy dostali pomoc, byłem 

tam na miejscu, wielu ludzi im pomaga, teraz najważniejszym zadaniem jest dla nich odbudowa 

domu. 

Pan Stanisław Majszyk poinformował, że było spotkanie z Panem Kozera i było poruszanych 

kilka spraw, m.in. przepust w Żakowie i zjazdy w Pogorzeli. 

Pan Zastępca Wójta poinformował, że przepust jest aktualny, ale warunki na to teraz nie 

pozwalają, jeśli chodzi o dokumentację drogi wojewódzkiej, to jeszcze nie dostałem, ale jeśli 
dostanę Pana poinformuję. 
Pani Hanna Dąbrowska odniosła się do sprawy wyłączania co drugiej lampy – dla tych 

miejscowości, gdzie jest mało lamp to będzie krzywdzące, nasilą się kradzieże. 
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Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że te lampy wyłączamy ze względów oszczędnościowych, nie 

wyłączamy przy kościołach, szkołach, sklepach, skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych. Jeśli             
w miejscowości są lampy co drugi słup to tam nie będziemy wyłączać. 
Pan Stanisław Majszyk poinformował, że u niego na krańcach miejscowości jest co druga lampa              

i jeśli to będzie wyłączone to zagrozi bezpieczeństwu pieszym. 

Pan Wójt wyjaśnił, że nie wyłączamy całościowo, tam gdzie są oddalone od siebie i już są co drugi 

słup, to nie będzie wyłączania. Sprawdziliśmy te 6 punktów gdzie nie dało się zmienić godzin 

świecenia, potwierdziło się to niestety przez innego elektryka. Dostałem ofertę ściemniaczy 

nocnych, 1000 euro kosztuje jedno urządzenie i można podłączyć do niego kilkanaście lamp. 

Rozumiem Państwa oburzenie z tego powodu, ale tutaj chodzi o płynność finansową gminy. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że ta decyzja była odwlekana do samego końca, zmiana godzin 

świecenia nie dała oczekiwanych efektów finansowych. 

 

Ad. pkt 6 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
Pani Hanna Dąbrowska odniosła się do artykułu w „Tygodniku Siedleckim”, przytoczyła jego 

treść artykułu , wynika z niego, że zrezygnowałam z walki o moją drogę. Dowiedziała się, że ktoś             
z obecnych na sesji mógł udzielić wywiadu, ponieważ z tej gazety nikt nie był. Jeśli ktoś takiego 

wywiadu to niech mówi o wszystkich sprawach. 

Pan Józef Kopa zaproponował, aby część dzisiejszej diety chętni radni przeznaczyli dla Państwa 

Konstanych, również kieruję tę prośbę do sołtysów. 

 

Ad. pkt 7 

Informację na temat funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy przedstawiła 

Pani Elżbieta Jurkowska – Dyrektor w/w jednostki. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 8 

Informację na temat realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Siennicy ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się               

w trudnej sytuacji materialnej przedstawiła Pani Lucyna Adamiec – Kierownik GOPS. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 9 

Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy w 2012r. 

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

 

Pan Wójt poinformował, że Rada Społeczna SPZOZ pozytywnie zaopiniowała wyżej 

przedstawione sprawozdanie. 
 

Uchwała Nr XXII.0007.175.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie 
oceny działalności statutowej i gospodarki finansowej SPZOZ w Siennicy za 2012r. – została 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt 10 

Analizę funkcjonowania urządzeń komunalnych istniejących na terenie gminy za 2012r. 

przedstawił Pan Wójt. 
(Materiał w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa stwierdził, że mamy nadal niską sprawność SUW-ów, a jak jest u sąsiadów? 
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Pan Wójt poinformował, że w gm. Latowicz sprawność jest podobna jak u nas, natomiast                   

z gm. Cegłów nie mam danych. 

Pan Józef Kopa stwierdził, że tutaj nadal ginie gdzieś woda, musimy coś z tym zrobić. Odniósł się 
do 50% sprawności gminnej oczyszczalni – tutaj są lewe przyłącza ścieków i wody opadowej, które 

wpływają do oczyszczalni. Trzeba wykryć te przyłącza. 

Pan Wójt poinformował, że sprawność SUW-ów powinna być wyższa, ale są awarie trudne do 

wykrycia czasami, gdzie nigdzie nie widać wypływającej wody. Nie możemy ewidencjonować 
wody przy akcjach pożarniczych. Wiemy, że są również kradzieże wody. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że pobór dzienny jest ustalony i na drugi dzień można 

sprawdzić ile poszło. W Zglechowie został zmodernizowany SUW, a kosztuje nas podobnie jak 

SUW Siennica, który jest stary. Przegląd kanalizacji trzeba zrobić przed uruchomieniem 

oczyszczalni. O tym sprawdzaniu nielegalnych przyłączy do kanalizacji mówi się już długo, ale nic 

się nie dzieje w tym temacie. Poprosił o wyjaśnienie nieprawidłowości bądź błędu, gdyż jednego 

dnia na oczyszczalnię wpływa o 50% mniej ścieków – dlaczego? Zapytał również o przydomową 
oczyszczalnię w Nowej Pogorzeli, która od początku nie jest uruchomiona, wspominał o tym na 

komisjach, co się w tym temacie dzieje? 

Pan Wójt wyjaśnił, że tą nieprawidłowość musi skonsultować z konserwatorem dlaczego taka jest 

różnica. Jeśli chodzi o sprawdzanie nielegalnych przyłączy to teraz są dobre technologie do tego 

przystosowane, już dwa lewe przyłącza wykryliśmy. Jeśli się uda projekt to wykonamy kanalizację 
całej Siennicy i dostaniemy na to środki.  

Pan Zastępca Wójta poinformował, że jeśli chodzi o przydomową oczyszczalnię w Nowej 

Pogorzeli to do jej uruchomienia potrzeba 2,5 – 3 tys. zł, na dzień dzisiejszy nie mam y takich 

środków. 

 

Ad. pkt 11 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

Uchwała Nr XXII.0007.176.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 21.03.2013r. 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 – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

 

Uchwała Nr XXII.0007.177.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 21.03.2013r. w sprawie zmian                  
w budżecie gminy na 2013r. - została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że przy uchwalaniu budżetu na 2013 rok chciałem znaleźć                
50 tys. zł i nie było skąd ich wziąć, a tu za dwie sesje znalazło się do zdjęcia 500 tys. zł, tego nie 

rozumiem. Ze szkół z pomocy naukowych też dużo środków zostało zdjęte, ale mamy świeżo 

otwartą szkołę zawodową. Wszędzie brakuje pieniędzy w tym budżecie, jeśli się nie znajdą to tego 

budżetu nie można wykonać. Poszukać w innych działach, nie w szkołach w pomocach naukowych. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w poprzednich latach gmina wypracowywała nadwyżkę, w tamtym 

roku zdjęte było 600 tys. zł subwencji, w tym roku gmina nie ma tej nadwyżki, jest tylko rezerwa 

100 tys. zł, której nie można ruszyć. Brakuje nam 3 mln zł, doszedł nam dodatkowo Zespół Szkół  

w Siennicy. Dużo zależy nie od gminy, zadania są zwiększane, ale nie dostajemy na to pieniędzy, 

musimy dać ze swoich środków. 

Pan Marek Soćko stwierdził, że ok. 100 tys. m
3 

wody gdzieś zginęło, ludzie kradną wodę i tutaj 

brakuje pieniędzy. Te osoby na lewo podłączone muszą ponieść duże sankcje finansowe. 
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Pan Wójt stwierdził, że sesja podatkowa już była, nie mamy wysokich podatków, a broniliśmy 

każdej złotówki, wyszło inaczej. Będę proponował podniesienie stawki za wodę i tym samy za 

kanalizację. 
Pani Hanna Dąbrowska przestrzegała przed tymi podwyżkami, nie możemy równo wszystkim 

zabierać. 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że można podnieść stawki, ale pod warunkiem, że najdziemy te 

kradzieże wody i lewe przyłącza. 

Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli nie podjęlibyśmy decyzji o modernizacji gminnej oczyszczalni to 

dostalibyśmy duże kary. Musimy wprowadzić oszczędności w różnych miejscach i działach. 

Pan Zastępca Wójta stwierdził, że brak pieniędzy budzi ożywioną dyskusję, zasadą jest, że 

samorządy zaciągają kredyty i pożyczki na realizację inwestycji. Pożyczki z WFOŚ są umarzane           

w wysokości 30%, to jest dla nas dużo. 

Pani Bożena Hardej wyjaśniła, że my nie kwestionujemy potrzeby inwestycji, chodzi o to, że 

najłatwiej odebrać wszystkim, ale trzeba uszczelnić pewne rzeczy, zwiększyć ściągalność opłat               

i podatków. 

 

 

Uchwała Nr XXII.0007.178.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 21.03.2013r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie nadania  Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy –została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XXII.0007.179.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 21.03.2013r. w sprawie 

wyrażenia zgody na udział gminy jako partnera w realizacji projektu pn.”Uczyć się, ale jak? 
– Program Rozwojowy Szkół”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XXII.0007.180.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 21.03.2013r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Siennica – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

Uchwała Nr XXII.0007.181.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 21.03.2013r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Siennica oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków – została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XXII.0007.182.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 21.03.2013r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Krzywica – została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XXII.0007.183.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 21.03.2013r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Łękawica – została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 12 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
Brak było zapytań radnych. 

 

Ad. pkt 13 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
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Pan Józef Kopa zapytał, czy gmina uruchomiła już proces projektu wodociągu na ul. Ogrodowej               

w Siennicy? 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że uruchomimy proces doprojektowywania, ale to po 

rozstrzygnięciu przetargu. 

Pan Józef Kopa poinformował, że może zorganizować żużel na drogi, trzeba załatwić sobie tylko 

transport, gmina nie wyraziła takiej chęci. 

Pan Wójt wyjaśnił, że gmina byłaby chętna, ale ze względów finansowych nie możemy 

zorganizować transportu, dodatkowo rusza kruszenie materiałów składowanych za Skropolem 

Pani Hanna Dąbrowska zapytała, czy pracownik zbierający opłaty za wodę i odpady, będzie 

jeszcze odbierał deklarację na śmieci, bo wiem, że u nas są osoby, które jeszcze nie złożyły. 

Pan Wójt wyjaśnił, że deklaracje nadal są aktualne, nie zna przypadku, aby któraś z pań odmówiła 

przyjęcia deklaracji. 

Pan Stanisław Majszyk zapytał, czy doprojektowywanie wodociągu będzie planowane tylko                

w Siennicy, ponieważ u niego miejscowości jest dużo wykupionych działek pod domy. 

Zaproponował również, aby test ściemniaczy oświetlenia przeprowadzić w okolicach Pogorzeli                

i Nowej Pogorzeli. 

Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o zakup ściemniaczy oświetlenia, to zobaczymy jakie będzie 

wykonanie I półrocza i dopiero zdecydujemy czy są na to środki. Jeśli chodzi o wodociągi to nie 

inwestujemy w coś co jest prywatne, osoby dostają warunki do przyłącza. Jeśli po przyjęciu 

studium będzie dużo terenów budowlanych to podejmiemy decyzję o doprojektowaniu wodociągu. 

 

Ad. pkt 14 
Protokół Nr XXI/13 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 lutego 2013r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 15 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                     

XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

 
 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 
Protokołowała:        

insp. d/s Rady Gminy   

                  
Ewa Chwesiuk               

  

 

 
 

 


