
PROTOKOŁ Nr XXIII/09 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 30 czerwca 2009r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10

05
,  a zakończono o godz. 13

20
. 

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

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pan Przemysław Ceregra zam. Siennica 

Pan Wiesław Wąsowski zam. Siennica 

 

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

2. Pani Wiesława Pieńkowska   -  Sekretarz Gminy 

3. Pani Krystyna Pałdyna  -  Skarbnik Gminy 

4. Pan Radosław Legat              -  Kier. Ref. d/s Inwest. i Prom. 

5. Pani Elżbieta Jurkowska -  Dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy 

6. Pani Małgorzata Podstawka  -  Dyr. Zespołu Szkół w Siennicy 

7. Pan Jerzy Smoliński  -  Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków 

        Szkół Siennickich 

 

oraz 23 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy. 

6. Informacja o otrzymanych dotychczas środkach pozabudżetowych oraz o możliwościach 

pozyskania do końca 2009r. 

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ zmian w budżecie gminy na 2009r. 

▪ uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica 

▪ nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy 

▪ wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 

kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Siennica 

▪ upoważnienia Wójta Gminy Siennica do podpisania z Samorządem Województwa 

Mazowieckiego umów o partnerskiej współpracy przez realizację projektów 

kluczowych w ramach RPO WM 2007-2013 

▪ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

10. Przyjęcie protokołu Nr XXII/09 z sesji odbytej w dniu 4 czerwca 2009r.       

11. Zamknięcie sesji.  
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Ad. pkt 1 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy - pan Jacek Zwierz, 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 następujące uchwały pod obrady sesji: 

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. 

- w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica 

 

Głosowanie za wprowadzeniem pod obrady  

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. 

za - 13 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

 

 

Głosowanie za wprowadzeniem pod obrady  

uchwały w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica 

za - 13 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

 

 

Porządek obrad, po wniesionych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 4 do 30 czerwca 2009r.  

 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert – zapytał, odnośnie przedstawionej przez Wójta decyzji Ministra 

Edukacji, jaki jest stan rzeczy, czy Rada musi ponowić procedury, czy wydać ponownie 

uchwały? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że w ramach obowiązujących przepisów Rada Gminy jest władna 

podjąć decyzję o zamknięciu szkół, a kurator może wydać opinię, ale nie jest ona dla Rady 

wiążąca. 

 
Pan Jerzy Smoliński – poinformował, że miesiąc temu odbył się kolejny zjazd absolwentów,  

miało to miejsce w 10 rocznicę powstania Stowarzyszenia. Podczas tego spotkania 

Stowarzyszenie dostało nagrodę Laur 2009. Uczestniczyło w nim 250 osób, w tym coraz 

liczniejsza była grupa młodszych absolwentów, radni tej gminy są we władzach 

Stowarzyszenia. Przez ostatnie 4 lata Stowarzyszenie współpracowała z ZS w Siennicy,                

a także z innymi szkołami z terenu gminy. Zawiązała się także współpraca pomiędzy 

powiatem, gminą i stowarzyszeniem na rzecz odbudowy Izby Pamiątek, które ma być 

przekształcone w Izbę Pamięci Mazowsza i Polski Wschodniej. Obecnie kustoszem tego 
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obiektu jest Pan Tadeusz Gnoiński, od września będzie możliwość zwiedzania pamiątek. Na 

koniec podziękował radnym i władzom za wsparcie finansowe zjazdu i związanego z tym 

wydarzeniem wydawnictwa. 

 
Pani Małgorzata Podstawka – poinformowała, że współpraca szkoły z władzami 

oświatowymi, gminnymi szkołami i radnymi jest dobra, a ZS w Siennicy mieści się w klubie 

100 najstarszych szkół w Polsce. Pani dyrektor poinformowała, że ze swojej gospodarności             

i wynikach kształcenia rozliczania jest przez Starostę. Co roku w szkole odbywają się 

wizytacje Komisji Oświaty z powiatu i nie usłyszała słowa krytyki, natomiast w prasie 

znalazła notatkę krytykującą jej szkołę. Wyjaśniła, że szkoła ma się czym pochwalić,                   

w ubiegłym roku egzaminy maturalne zdali wszyscy, w tym tylko 2% nie zdało. Do szkoły 

przychodzą różne dzieci, a oni mają za zadanie je nauczyć i wychować. Dodatkowo wrócili 

do szkolnictwa zawodowego, współpracują z lokalnym pracodawcą, w najbliższym roku mają 

być kolejne kierunki, stolarz i fryzjer. Pani dyrektor poprosiła o wyważanie swoich ocen                 

i opinii w wypowiedziach publicznych, najpierw zasięgnąć informacji, a później oceniać. 

 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

  
Pani Edwarda Rutkowska – przedstawiła pismo od mieszkańców kilku ulic w Siennicy              

o ich uwzględnienie w planie budowy dróg, a tym samym wystąpiła z wnioskiem o zmianę 

planu budowy dróg. 

 
Pan Zbigniew Szubert – podziękował za deklarację prezesowi i Pani dyrektor, wyjaśnił, że 

nam wszystkim chodzi o dobro tej szkoły i czasami zbyt emocjonalnie wypowiada się na ten 

temat. Pozostała treść wystąpienia został przedstawiona na piśmie. 

(Materiał w załączeniu) 

 
Pani Magdalena Ochmańska – przedstawiła wniosek o przeprowadzenie analizy dotyczącej 

programu informatyzacji wsi, gdyż ten program cieszy się dużą popularnością, a jest 

możliwość złożenia wniosku do września. Zwróciła się więc o przeprowadzenie analizy 

zapotrzebowania i ewentualnie zabezpieczenie kwoty na ten cel. 

 
Pan Franciszek Witek – poruszył następujące sprawy: 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ruchu drogowym – 26 marca br. Komisja Edukacji 

analizowała ten temat, podjęła wiele spraw, ale nie widać realizacji tych wniosków. 

Poinformował, że w przededniu zakończenia roku szkolnego, w drodze do domu, babcia 

prowadząca wnuczkę uległa wypadkowi, samochód skręcał na Grzebowilk. W tym protokóle 

był wniosek aby nanieść pasy oraz ustawić znak „Uwaga dzieci”  

- druga sprawa to zainstalowanie na obiektach oświatowych masztów internetowych, 

mieszkańcy pytali czy jest to bezpieczne, czy było to pod tym kątem analizowane? 

 

 

Ad. pkt 5 

Informację na temat funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy 

przedstawiła Pani Elżbieta Jurkowska - dyrektor tej placówki. 
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Ad. pkt 6 

Informację o otrzymanych dotychczas środkach pozabudżetowych oraz o możliwościach 

pozyskania do końca 2009r. przedstawił Pan Radosław Legat - Kier. Ref. d/s inwestycji                   

i promocji 

 

Dyskusja: 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jest to informacja o środkach unijnych, a mamy jeszcze inne źródła 

dofinansowania, projekt „Orlik 2012” z Ministerstwa Sportu, do Marszałka Województwa 

zostało złożonych 6 wniosków dla jednostek OSP, wniosek o wymianę dach w szkole                   

w Starogrodzie oraz budowa drogi Majdan – Starogród. 

 
Pan Zbigniew Szubert – poruszył sprawę kanalizacji Siennicy, czy po przyłączeniu Starej 

Wsi do Siennicy jest możliwość wystąpienia o dofinansowanie tej inwestycji? Druga sprawa 

to kontrowersje związane z przydziałem, najpierw przydomowe oczyszczalnie, a teraz 

komputery, dobrze było by się naradzić. Zapytał również o projekty źródeł odnawialnych, czy 

osoby indywidualne mogą składać wnioski? 

 
Pan Radosław Legat – wyjaśnił, że jeśli chodzi o źródła odnawialne to środki na ten cele już 

są rozdysponowane, a kolejny nabór będzie za około 2 lata. Jeśli chodzi o kwalifikację osób 

do programów, to główne kryterium - nie zaleganie z płatnościami wobec Urzędu Gminy. 

Odnośnie kontrowersji związanych z przydziałem komputerów - zawiadomienia były wysłane 

do około 400 osób, zgłosiło się tylko 120, prawdopodobnie część uznała że po 3 latach nie 

będzie ich stać na utrzymanie, ale była też bierność z ich strony. W kwestii kanalizacji - 

ponowimy swój wniosek do Wojewody lub Marszałka. 

 

 

Ad. pkt 7 

Rada podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XXIII/174/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009r.                   
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. - została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXIII/175/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009r.                  

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica 
- została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert – poinformował, iż zgłosił wniosek o kanalizację niektórych wsi, czy 

odbyły się już konsultacje z mieszkańcami? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że w większości ludzie opowiadają się za przydomowymi 

oczyszczalniami, również z dawnej Starej Wsi są chętni. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał czy ten plan opracowany jest wg obecnego stanu? 

 

Pan Aleksander Kot – wyjaśnił, że te dane pochodzą z Urzędu Gminy, a nie wszystkie 

zmiany są korygowane przez mieszkańców, głównie chodzi tu o grunty. 
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▪ Uchwała Nr XXIII/176/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009r.                 

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy 

 

Dyskusja: 
Pan Jacek Zwierz - zaproponował, aby w § 8 pkt 2 Statutu dodać podpunkt "h" w brzmieniu: 

"organizowanie gminnych imprez kulturalnych" 

Pan Zbigniew Szubert - zaproponował, aby to był animator kultury. 

 
Pan Wójt - zaproponował, aby ten punkt brzmiał: "animowanie działań kulturalnych na 

terenie gminy Siennica." 

 
Pan Franciszek Witek - poinformował, że jemu osobiście nie odpowiada w § 2 pkt 2: 

"Organizatorem dla biblioteki jest Gmina", a w pkt 3 jest zapis: "Biblioteka jest jednostką 

organizacyjną Gminy Siennica." Stwierdził, że organizatorem dla biblioteki przy takim 

zapisie powinien być Wójt albo Urząd Gminy. 

 
Głosowanie za wykreśleniem w § 2 pkt 2 "Organizatorem dla biblioteki jest Gmina" 

za- 13 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

 

Głosowanie za wprowadzeniem do Statutu w § 8 pkt 2 podpunktu "h) organizowanie 

gminnych imprez kulturalnych" 

za - 13 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

 

Głosowanie za przyjęciem uchwały po wprowadzonych zmianach 

za - 13 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

 

 

▪ Uchwała Nr XXIII/177/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009r.                  

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXI/164/09 Rady Gminy                       

w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego 

określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Siennica - została podjęta w wyniku następującego 

głosowania: 

za - 12 głosów 

przeciw - 1 głos 

wstrz. się - 0 głosów 

 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - zauważył, że rząd zmniejszył subwencję na oświatę, ale 

niezrozumiała jest w tej sytuacji podwyżka dla nauczycieli. 

 
Pan Franciszek Witek - stwierdził, że Pan Szubert nie jest zorientowany w sprawach 

oświaty, zmniejszenie subwencji wynika ze zmniejszonej ilości uczniów, gdyby było więcej 

uczniów, była by większa. Wynagrodzenie dla nauczycieli wynika z przepisów i karty 
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nauczyciela. Wynagrodzenia nauczycieli nie były i nie są wysokie w porównaniu z całym 

krajem.  

 

 

▪ Uchwała nr XXIII/178/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009r.                

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Siennica do podpisania z Samorządem 

Województwa Mazowieckiego umów o partnerskiej współpracy przez realizację 

projektów kluczowych w ramach RPO WM 2007-2013 pn: 1) "Przyspieszenie                 

i rozwój konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie 

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"  2) "Rozwój elektronicznej administracji 

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa" i zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
na okres przekraczający rok budżetowy - została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXIII/179/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009r.                
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki - została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pan Krzysztof Adamiec - zapytał na jakie konkretnie cele można przeznaczyć te środki? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że sołtysi otrzymają dodatkowe materiały, wytyczne dotyczące 

przeznaczenia środków nie są sztywne. Potrzebna jest uchwała zebrania wiejskiego, 

dołączona lista obecności co najmniej 15 osób, później radni na komisjach zdecydują, które 

wnioski zostaną włączone do budżetu. Każde sołectwo otrzyma informację ile może dostać 

pieniędzy. Fundusz sołecki jest dla aktywnych wsi. 

 
Pan Aleksander Kot - zapytał jak została wyliczona kwota przypadająca na każde sołectwo? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że jest do tego podany wzór. 

 
Pan Stanisław Majszyk - zauważył, iż jest zapis "rada sołecka może zorganizować zebranie 

lub musi być obecnych 15 mieszkańców", a jeśli w jednej wsi będą dwa wnioski i taka sama 

liczba głosów za każdym z nich. 

 
Pan Jacek Zwierz - wyjaśnił, że tego nie zmienimy, to będzie demokratyczne głosowanie 

wniosków, wszystko będzie zależało od zaangażowania danego sołectwa. 

 
Pani Helena Grabowska /sołtys wsi Nowy Starogród/ - zapytała co będzie ze środkami,  

które nie zostaną wykorzystane w danym roku? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że nie będzie przechodzenia niewykorzystanych środków na kolejne 

lata, będzie można się łączyć sołectwami i zrobić coś wspólnie. 

 

 

Ad. pkt 8 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
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Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów ) – poprosiła o wyrównanie drogi Łękawica 

– Zglechów. 

 
Pan Zbigniew Szubert – zapytał o procedury dotyczące zmiany nazwy sołectwa. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że numery telefonów do myśliwych z kół 

łowieckich są niedostępne albo nie można ich zastać, a dziki wyrządzają ogromne szkody. 

Pan Wójt – wyjaśnił, że odnośnie zmiany nazwy sołectwa to trzeba poczekać na 

opublikowanie uchwały, a następnie zacznie się proces nadawania numerów i wymiany 

dowodów osobistych. Odnośnie równania to zostanie ta informacja przekazana do Konrada 

Michalika. W sprawie dzików poinformował, że my posiadamy te numery z kół łowieckich,           

a zgłaszanie takiej sprawy przez telefon jest trudne, była już prowadzona rozmowa z kołem 

łowieckim „Sokół”, oni twierdzą, ze nie mają chętnych myśliwych do polowania.                       

W przyszłym roku negatywnie zaopiniujemy plan i starostwo wymówi im umowę. 

 
Pan Jacek Zwierz – poinformował, że najlepiej takie sprawy zgłaszać na piśmie do Wójta, 

wtedy mamy dowód naszego działania. 

 
Pani Wiesława Pieńkowska – wyjaśniła sprawy dotyczące zmiany nazwy miejscowości – po 

opublikowaniu uchwały o nazwie ulic zostanie przedstawiony projekt uchwały o powołaniu 

sołectwa Siennica III, następnie musi być stworzony statut dla tego sołectwa, później trzeba 

wybrać sołtysa i radę sołecką, a na końcu wprowadzenia zmian do statutu gminy. 

 
Pani Lucyna Adamiec – zwróciła się z prośbą o pomoc w znalezieniu chętnych osób na 

szkolenia organizowane przez GOPS w Siennicy na magazyniera z elementami kasy fiskalnej 

i opiekunki środowiskowej. Taka osoba musi być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie 

Pracy lub nieaktywna zawodowo. Osoby do tej chętne zrezygnowały z uczestnictwa. 

 
Pan Jacek Zwierz – zapytał o opiekunkę środowiskową. 

 
Pani Lucyna Adamiec – wyjaśniła, że jest opiekun do osoby starszej lub niepełnosprawnej. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jest to możliwość pozyskania kwalifikacji  dla młodych ludzi, 

studiujących zaocznie, jest to szkolenie i zapomoga finansowa. 

 
Pan Franciszek Witek – poruszył następujące sprawy: 

- droga do Krzywicy była modernizowana kilka lat temu i była robiona kilka metrów od 

skrzyżowania przy figurce. Przy figurce natomiast był wysypany piach i było to trochę 

utwardzane, ale to nie zdaje egzaminu, poprosił o zajęcie się tą sprawą, 

- kolejna sprawa - dzisiaj na sesji jest mało sołtysów, a podejmowana była uchwała odnośnie 

funduszu sołeckiego, należy przesłać do pozostałych sołtysów uchwałę wraz z dokumentacją, 

- wybory do europarlamentu - stwierdził, że przeszły w naszej gminie bez echa, na komisjach 

nie było żadnej wzmianki. Po pieniądze unijne chętnie sięgamy, a jeśli chodzi o wybory to 

była mała frekwencja. Tego typu informację muszą być przekazywane w porę.  

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że ciężko jest rozmawiać i ustalać z Zarządem Dróg, w przyszłym 

tygodniu będzie dyr. Zyśk to mu przekażę sprawę skrzyżowania. Jeśli chodzi o oznakowanie 

na drodze powiatowej to trzeba ustalić czy nie jest to w pasie drogi wojewódzkiej, aby było 

wiadomo do kogo wystąpić. Podobnie sprawa wyglądała z Kaśminem, która już długo trwa. 
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Odnośnie znaku w Pogorzeli - jeśli będziemy mieli słupki to jak najszybciej ten znak 

postawimy. 

 
Pan Jacek Zwierz – stwierdził, że jeśli chodzi o dziki to powinno być monitorowanie, na ile 

myśliwi radzą sobie z tymi szkodami. Kolejna sprawa to wnioski Komisji - realizacja 

powinna być bardziej konsekwentna, a jeśli są problemy to poinformować Radę.  

 

 

Ad. pkt 9 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Wójt - częściowo w "Sprawach różnych" udzielił odpowiedzi na niektóre zapytania, 

natomiast sprawa jaką poruszyła Pani Rutkowska, to jest szerszy problem, musi być zmiana 

uchwały, a na bieżąco będziemy utrzymywać drogi. Wniosek ten musi być poddany analizie 

na komisjach. Poinformował, że materiały z przebudowy drogi wojewódzkiej dostaniemy na 

nasze drogi. Inne gminy odchodzą od dowożenia żwiru, tylko równanie i tłuczeń, gdyż na 

niektórych drogach tego żwiru jest już za dużo. 

Jeśli chodzi o maszty internetowe - nie wymagają żadnych dodatkowych urządzeń, ale 

również nie oddziałują szkodliwie na środowisko, potrzebna jest jedynie zgoda właściciela 

tego obiektu, szkoły mają dzięki temu darmowy dostęp do Internetu. W kwestii opracowania 

dokumentu dotyczącego chętnych na udział w programie przeciw wykluczeniu 

internetowemu, to Rada musi zdecydować. 

 

Głosowanie dotyczące przygotowania analizy zapotrzebowania na programu przeciw 

wykluczeniu internetowemu 

za - 12 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się  - 1 głos 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 
Pan Franciszek Witek - stwierdził, że na swoją interpelację nie uzyskał wyczerpującej 

odpowiedzi i w związku z tym oczekuje na piśmie odpowiedzi. 

 
Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) - poprosiła, aby ziemia z budowy drogi 

została w ich miejscowości to mieszkańcy ją zagospodarują. 

 
Pan Wójt - poinformował, że ziemia zostanie w Starogrodzie i Nowym Starogrodzie, po 

wyjaśnieniu przez starostwo wątpliwości odnośnie jednej z działek zostanie ogłoszony 

przetarg. 

 
Pan Franciszek Witek - zapytał w jakim terminie sołtysi otrzymają materiały dotyczące 

funduszu sołeckiego? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że będą one przekazane do końca lipca. 

  

 

Ad. pkt 10 
Protokół Nr XXII/09 z sesji odbytej w dniu 4 czerwca 2009r. został jednogłośnie przyjęty. 
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Ad. pkt 11 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia  

XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

                                                                                                     
Protokołowała: 

Ref. d/s Rady Gminy  

       
Chwesiuk Ewa                

 

 
 

 


