
PROTOKOŁ Nr XXIII/13 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 8 maja 2013r. 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 9

00
,  a zakończono o godz. 12

45
. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 13, tj. 86,6% składu Rady wg załączonej                     

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pani Urszula Krupa zam. Pogorzel 

Pan Tomasz Lorens zam. Starogród 

 

Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 
1. Pani Elżbieta Kaszuba  - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 

2. Pan Grzegorz Zieliński           -  Wójt Gminy 

3. Pan  Andrzej Gawłowski   -  Zastępca Wójta 

4. Pani Małgorzata Pańczak    -  Sekretarz Gminy 

5. Pani Danuta Zwierz                -  Skarbnik Gminy 

6. Pani Lucyna Adamiec            -  Kierownik GOPS 

oraz 28 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto na sali obecni byli: 

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

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego i złożenie ślubowania. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia                    

30.11.2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy                      

w Siennicy. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

6. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.  

8. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 2012r. wraz z podjęciem stosownej 

uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2012r. 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Siennica. 

11. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ rozpatrzenia skargi Pana Roberta Wieczorka na działalność Pani Marii Żukowskiej – 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie 

▪ zmieniająca uchwałę Nr XX.0007.172.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07.02.2013r.                     

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Siennica 

▪ zmieniająca uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27.12.2012r.                 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych 

odpadów 

▪ ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 

23.02.2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie 

gminy Siennica 

▪ ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/176/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia                     

30.06.2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy 

12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

15. 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 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - Pani Elżbieta Kaszuba pogratulowała 

radnemu, Panu Ryszardowi Łubkowskiemu, a następnie dokonała aktu wręczenia zaświadczenia 

o wyborze na radnego. 

Następnie Pan Przewodniczący odczytał rotę ślubowania, po którym nowo wybrany radny 

wypowiedział słowo „ślubuję”. 

Rota ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy                 

i jej mieszkańców.” 

 

Ad. pkt 3 
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. pkt  4  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII.0007.184.2013 Rady Gminy                      

w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr I/3/10 Rady Gminy                   

w Siennicy z dnia 30.11.2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji 

Rady Gminy w Siennicy. 
 

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 22 marca do 8 maja 2013r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa – zapytał, czy tylko te przestawione zagadnienia były poruszane, czy był Pan na 

spotkaniach, może jakieś ustalenia można przekazać? 

Pan Wójt – wyjaśnił, że stara się mówić o rzeczach konkretnych. Uczestniczę w różnych 

spotkaniach, byłem na konwencje Wójtów i Burmistrzów, jest pomysł stworzenia grupy 

zakupowej na olej opałowy, ale nie ma konkretów w tym temacie. Były spotkania i negocjacje 

związane z przebudową gminnej oczyszczalni, na koniec maja oddadzą nam ją po modernizacji. 

Przeprowadziliśmy z Panią Sekretarz i Panią Eweliną Kurowską bardzo wiele rozmów i spotkań 
z dyrektorami szkół, odnośnie arkuszy organizacyjnych. Sytuacja zmusza nas do szukania 

oszczędności. 

Pan Józef Kopa – zapytał co przedstawiały oferty firm chcących zagospodarować gminne 

wysypisko? 

Pan Wójt – wyjaśnił, że dwie firmy chciałby stworzyć regionalną instalację, ale już wiemy, że w 

tym kierunku nie możemy iść, gdyż nie ma na to zgody wyższych wladz. Pozostałe chcą 
kompostować i zagospodarować wysypisko. Nam zależy na stworzeniu zakąłdu odpadów 

segregowanych, aby dać ludziom pracę. Chętnie będę się posiłkował wiedzą Pana Kopy, będę też 
informował o rozmowach. 

 

Ad. pkt 6 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
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Pan Józef Kopa – poinformował, że w okresie zimowym był sypany na drogi pasek, teraz 

powędruje on do kanalizacji i zagrozi nowo zmodernizowanej oczyszczalni, czy nie można by 

porozmawiać z właścicielami dróg o jego sprzątnięcie? 

Pan Marek Soćko – zapytał o sprzątanie przystanków – w Żakowie ludzie zostawili śmieci, kto 

to sprzątnie? 

Pan Przewodniczący – odniósł się do sprawy arkuszy organizacyjnych – stwierdził, że                     

o zmianach i nowych planach dotyczących szkół powinni być poinformowani radni                              

i przedstawiciele komisji. Dowiedziałem się od rodziców szkoły w Grzebowilku o zamiarze 

likwidacji świetlicy, chcę aby to było przedstawione wcześniej Radzie Gminy, a nie że oś się 
dzieje a my nic nie wiemy. Te decyzje w arkuszu organizacyjnym pociągną za sobą zwolnienia 

nauczycieli, jak to ma się do tworzenia zakładu pracy? Chcemy większej przejrzystości działań            
i informowanie nas o wszystkim. My jesteśmy gotowi do dialogu, nawet jako obserwatorzy, dało 

by to oceny sensowności podejmowanych działań 

Pan Józef Kopa – stwierdził, ze coraz więcej pojawia się plotek o likwidacji szkoły 

podstawowej, gimnazjum, proszę o zdementowanie tego. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że nie zapadły żadne decyzje dotyczące arkuszy organizacyjnych, do końca 

maja będzie coś konkretnego, musimy przeliczyć to również finansowo. Chętnie spotkam się z 

Komisją Edukacji, aby przedstawić wyniki dyskusji. Nie będę dementował plotek o likwidacji 

szkół, ponieważ ja ich nie rozsiewam. Nie było tematu likwidacji szkół. Są zwolnienia                     

w szkołach, ale tego nie unikniemy. Dostali Państwo ostatnio informację ile nas kosztuje 

konkretna szkoła i uczeń. Decyzja będzie podjęta tutaj, na tej Sali. 

Pani Bożena Hardej – stwierdziła, ze należy przedyskutować sprawę arkuszy organizacyjnych. 

Komisja Edukacji chętnie się spotka w tej sprawie. Nie widać tutaj strategii działania, są one 

krótkoterminowe, a tu potrzeba na lata. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że jest program dla najmłodszych prowadzony, sytuacja ekonomiczna nie 

pozwala na wykonanie wielu dodatkowych działań. 
Pan Przewodniczący – poprosił o określenie terminy kiedy będzie gotowa analiza oraz podać 
szczegółowe zmiany jakie nastąpią i jakie oszczędności, również demografię. Komisja Edukacji 

oraz pozostali radni chcą być poinformowani. 

 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 11.05.2012r. do 08.05.2013r. 

przedstawił Pan Piotr Rosik – Przewodniczący w/w Komisji. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Ad. pkt 8 

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2012 rok przedłożył Wójt Gminy                                

– Pan Grzegorz Zieliński.                                                                          (Sprawozdanie w załączeniu) 

                                                                                                   

Przewodniczący Rady Gminy - Pan Witold Sokół odczytał treść Uchwały Nr Si.142.2013 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Siedlcach                  

z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siennica 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2012 rok. 
 

Skład Orzekający wydał w tej sprawie pozytywną opinię. 
                                                                                                        (Uchwała RIO w załączeniu) 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII.0007.185.2013 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica wraz ze sprawozdaniem                              

z wykonania budżetu za 2012r. 

 

Ad. pkt 9 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Piotr Rosik przedstawił wniosek w/w Komisji                   

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2012 rok. 
                                                                                                           (Wniosek w załączeniu) 
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Przewodniczący Rady Gminy - Pan Witold Sokół przedstawił treść Uchwały Nr Si.216.2013 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach               

z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                  

w Siennicy dotyczącym absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok. 
 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wniósł uwag do w/w wniosku. 
(Uchwała RIO w załączeniu) 

 

Rada Gminy jednogłośnie i w jawnym głosowaniu podjęła Uchwałę Nr XXIII.0007.186.2013                     

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2012 rok. 

 
Pan Wójt – podziękował za przyjęcie uchwały i udzielenie tym samym absolutorium. 

 

Ad. pkt 10 

Informację na temat zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Siennica 

przedstawiła Pani Lucyna Adamiec – Kierownik GOPS. 
(Materiał w załączeniu) 

Ad. pkt 11 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

Uchwała nr XXIII.0007.187.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pana Roberta Wieczorka na działalność Pani Marii Żukowskiej – 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starogrodzie – 
została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr XXIII.0007.188.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca 

uchwałę Nr XX.0007.172.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07.02.2013r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica – 
została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 
 

Uchwała nr XXIII.0007.189.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca 

uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27.12.2012r.  w sprawie określenia 

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

podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 
 

Uchwała nr XXIII.0007.190.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/96/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 

23.02.2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie 
gminy Siennica – została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr XXIII.0007.191.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/176/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia                     
30.06.2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy – została 

podjęta jednogłośnie. 
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Ad. pkt 12 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

 

Pan Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 
- piasek na ulicach – częściowo ulica Mińska i Latowicka w Siennicy są posprzątane, nie jest to 

jednak dobrze wykonane. Robili to nasi pracownicy. 

- śmieci na przystanku – nie jest o niestety wyjątek, że w Żakowie ludzie zostawiają, w innych 

miejscowościach również tak się dzieje. Sami zbieramy takie śmieci. W nowej umowie o odbiór 

odpadów są również uwzględnione przystanki.  

- arkusze organizacyjne – częściowo już Państwu przekazałem, poinformuję jakie działania 

zostały podjęte. Nie tu natomiast mowa o pogorszeniu jakości nauczania w szkołach. Chcemy, 

aby nauczyciele pracowali dodatkowo, byśmy do nich nie dopłacali. 

 

Ad. pkt 13 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pan Marek Soćko – stwierdził, że do lipca te śmieci z przystanku mogą dołączyć do swoich ze 

wspólnoty mieszkaniowej, później musi to być rozwiązane. Poruszył sprawę rowu w Żakowie – 

nadal nie został on wykonany, a ludzie po opadach znowu są zalewani, obiecane było, że to 

zostanie wykonane, a do dzisiaj nic nie ma. 

Pan Zastępca Wójta – poinformował, iż rozmawiał z dyr. Kozerą, do 15 maja obiecał, że to 

wykonają, my ze swojej strony możemy tylko prosić o to.  

Pan Stanisław Majszyk – poruszył sprawę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej przy 

szkole w Pogorzeli – nadal to nie jest zrobione, a dyr. Kozera obiecał to wykonać. Kolejna 

sprawa to równanie dróg – zaproponował, aby równanie dróg zrobić przed dowiezieniem żwiru, 

póki pobocza nie są zarośnięte i poszerzyć drogi.  

Pan Wójt – wyjaśnił, że ulice Wiśniowa i graniczna były już dwa razy równane. Tam gdzie nie 

ma zaplanowanego dowożenia, będzie równanie wykonane.  Trzeba zauważyć, że równanie 

często jest widoczne do czasu ulewy. Rozmawiałem z mieszkańcami w/w ulic, całość tłucznia             

z odwiertni w Grzebowilku będzie przekazana na te ulice, za darmo nam to dają. 
Pan Tadeusz Pustoła (sołtys wsi Gągolina) – poruszył sprawę wywozu śmieci – to co się dzieje  

to jest tragedia, firma Błysk robi sobie z nas żarty, maja jeden dzień na wywóz, a robią to 3 dni            

i dłużej. Kolejna sprawa to hydranty, jest coraz gorzej z ich stanem i dostępnością do nich. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że firma Błysk ma już za dwa miesiące naliczone kary i będą następne, nie 

odbierają od nas telefonów. Musimy się przemęczyć do końca czerwca, z mojej strony mogę 
tylko Państwa przeprosić. Jeśli chodzi o hydranty to wkrótce zajmiemy się tym tematem, 

oczekuję w tym współpracy z sołtysami. Wykonamy ponowne ich oznaczenie i sprawdzimy stan. 

Pan Piotr Rosik – poprosił o porównanie drogi Drożdżówka – Kulki oraz poinformował, że przy 

przystanku w Drożdżówce są również wyrzucone śmieci. 

Pan Mieczysław Krasiński (sołtys wsi Lasomin) – poinformował, że w Kośminach światło się 
nadal świeci, chociaż było już naprawiane. Stwierdził, że przydałoby się czyszczenie rowów               

z zakrzaczeń. 
Pan Wójt – poprosił o wskazanie na piśmie miejsc, w których należy wyciąć krzaki przekazać do 

p. Anety, jeśli chodzi o rowy to nie stać nas na zakup kosiarki, będzie zakupiony ciągnik na 

oczyszczalnię i wykorzystamy go również do koszenia poboczy. 

Pan Józef Kopa – odniósł się do ul. Zachodniej w Siennicy – nie była ona równana po zimie                  

i nie będzie z powodu kanalizacji, może dałoby radę dowieźć kruszywa chociaż. 
Pani Bożena Hardej – zapytała co dalej z projektem na ul. Piaski, czy można go etapować?  

Pan Zastępca Wójta – poinformował, że Pan Adamiec wykonuje II etap projektu, według mnie 

ciężko etapować to zadanie, tam jest profesjonalne odwodnienie, a fundusz sołecki na to nie 

wystarczy. Będzie gotowy projekt to będziemy rozmawiać ze starostą i dyr. Solonkiem. 

Pan Marek Soćko – zapytał jakie kroki są podjęte odnośnie podań lokatorów mieszkań przy 

SPZOZ dotyczących ich wykupu? 
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Pan Wójt – wyjaśnił, że chce postawić formalny wniosek czy ma robić wycenę mieszkań, gdyż 
to kosztuje, więc musi wiedzieć. Prawnie wszystko możemy zrobić. 
Pan Bogusław Niemirka – zaproponował, aby to zostawić na komisje, czy my chcemy w ogóle 

to sprzedawać? 

Pan Wójt – stwierdził, że nie widzi problemu, żeby zrobić wycenę jeśli są Państwo za sprzedażą. 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał ile na rynku wtórnym możemy uzyskać za te mieszkania? Po 

sprzedaży nie będziemy mieli już na nic wpływu. Jeśli będzie to kwota 100 tys. zł to budżetu nie 

uratujemy, a stracimy dochód. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że nie będą to duże kwoty za mieszkania, trzech lokatorów ma na stałe 

umowy, a dwóch ma terminowe umowy, więc jeśli byśmy chcieli kogoś wyrzucić to musimy 

zapewnić lokal zastępcy o takim samym standardzie. 

Pan Marek Soćko – stwierdził, ze tam są części wspólne, takie jak dach, klatka schodowa, 

elektryka na klatce. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że te wszystkie sprawy trzeba zawrzeć w umowach. Wycena kosztuje              

w granicach 3-5 tys. zł. 

 

Głosowanie nad wnioskiem Pana Wójta, czy rozpoczynać procedury związane z wyceną 
mieszkań? 

za – 0 głosów 

przeciw – 12 głosów 

wstrz. Się – 1 głos 

 

W wyniku głosowania nie zostanie rozpoczęta procedura wyceny mieszkań przy SPZOZ            

w Siennicy. 

 

Ad. pkt 14 
Protokół Nr XXII/13 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 marca 2013r. został przyjęty                   

w następującym głosowaniu: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

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

XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 
Protokołowała:        

insp. d/s Rady Gminy   

                  
Ewa Chwesiuk               

  

 

      
 


