
PROTOKOŁ Nr XXIV/13 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 27 czerwca 2013r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 14
05

. 

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. Pan Andrzej Gawłowski     - Zastępca Wójta 

3. Pani Małgorzata Pańczak     - Sekretarz Gminy 

4. Pani Danuta Zwierz     - Skarbnik Gminy 

5. Pani Agnieszka Uścińska     - Radca Prawny Urzędu Gminy 

6. Pan Zbigniew Pucelak     - Z-ca Komendanta KPP w Mińsku Maz. 

7. Pan Leszek Dąbrowski     - Komendant Gminny OSP 

oraz 29 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

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

Pan Jarosław Ciółkowski – red. tyg. „Lokalna” 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy otrzymają stypendium Wójta Gminy za 

osiągnięcia w  nauce. 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siennica. 

6. Ocena funkcjonowania OSP na terenie gminy Siennica za 2012 r.  

7. Realizacja wiosennego równania dróg. 

8. Informacja o otrzymanych dotychczas środkach pozabudżetowych oraz o możliwościach 

pozyskania do końca 2013 r. 

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ zmian w Uchwale nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2018 

▪ zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

▪ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                   

i pożyczek 

▪ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa 

wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014” w ramach PROW na lata 2007-2013 

▪ ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siennica 

▪ zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania 

opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawienia do stanowienia o ich 

wysokości 

▪ wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Siennica działek będących własnością prywatną,                      
z przeznaczeniem na cele publiczne 

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

13. 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 
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 09 maja do 27 czerwca 2013r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

W tym punkcie Pan Wójt wręczył stypendia dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów za 

najlepsze wyniki i osiągnięcia w nauce. 

 

Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) podziękowała Wójtowi i strażakom za szybką 
pomoc mieszkańcom, których zalało w ostatnim czasie w jej miejscowości. 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Józef Kopa stwierdził, że skoro został już rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę wodociągów    

i kanalizacji, to które ulice będą robione w Siennicy i kiedy zaczną się prace? 

Pan Bogusław Niemirka zgłosił wniosek o zwolnienie z podatku rolnego rolników, z powodu 

niesprzyjającej aury. 

Pan Ryszard Łubkowski zgłosił następujące sprawy: 

- na parkingu przy przedszkolu leżą dwie kopy piachu, pozostałe po zimie, jedna już prawie 

wpłynęła do kanalizacji, a druga obrasta chwastami, przydałoby się to w końcu sprzątnąć; 
- były dwa słupy ogłoszeniowe na terenie Siennicy do oblepiania plakatami, teraz taką funkcję 
pełnią okoliczne drzewa. Czy nie można postawić jakiś tablic do tego przeznaczonych? 

Pani Hanna Dąbrowska zapyta al o procedurę zgłaszania nieodebranych odpadów komunalnych, 

w jakiej formie informować, skoro od lipca więcej płacimy, to powinny być terminowo odbierane. 

 

Ad. pkt 5 

Ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siennica przedstawił Pan Zbigniew 

Pucelak  – Z-ca Komendanta KPP Mińsk Maz. 
(Materiał w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa stwierdził, iż dobrze że tych zdarzeń jest mniej w gminie, jednak w Nowej 

Pogorzeli jest staw i ludzie się tam kąpią, chociaż jest to zabronione, czy można wysłać tam partol, 

to jest niebezpieczne. 

Pan Zbigniew Pucelak poinformował, że od 1 lipca rusza akcja „Bezpieczne wakacje”, będziemy 

kontrolować dzikie i nielegalne kąpieliska podczas wakacji. 

Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) zapytał, czy dzwoniąc na komórkę do 

dzielnicowego to rozmowa jest rejestrowana? 

Pan Zbigniew Pucelak poinformował, że dzielnicowy nie ma takiej opcji w telefonie, jedynie 

operator sieci, a osoba jeśli nie poda danych swoich to jest to anonimowe zgłoszenie. 

Pan Wójt podziękował za bardzo dobrą współpracę z dzielnicowym, Panem Leszczyńskim, 

również z GOPS-em dobrze współpracuje. Jesteśmy bezpieczną gminą, jednak musimy być czujni, 

gdyż wiele grup przestępczych chce do nas wniknąć. 
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Ad. pkt 6 

Funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Siennica przedstawił Pan Leszek 

Dąbrowski – Komendant Gminny OSP. 
(Materiał w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) zapytał, czy jest jakaś strategia zakupu 

nowych samochodów, bo te już są wysłużone. 

Pan Leszek Dąbrowski stwierdził, że jednostki OSP nie są zarobkowe, a tu chodzi o pieniądze. 

Przy utrzymaniu strażnic często strażacy pracują społecznie. Zakup nowego samochodu to bardzo 

duży koszt, a gminy nie stać na to. Był program z Urzędu Marszałkowskiego, z którego 

zakupiliśmy samochód techniczny do wypadków. 

Pan Stanisław Majszyk poinformował, że na ostatniej komisji była poruszana sprawa sprawdzania 

sprawności hydrantów, czy jakieś kroki były podjęte? 

Pan Wójt poinformował, że zostały podjęte działania odnośnie hydrantów, ale w oparciu tylko                    

o naszych pracowników SUW-ów, część jest niesprawnych a część uszkodzonych. Jeśli chodzi                

o zakup samochodu dla OSP Siennica to przy konstrukcji budżetu na przyszły rok należy 

zabezpieczyć środki, ale pod warunkiem wsparcia ze strony Zarządu województwa i zarządzania 

Kryzysowego, bez tego nie wchodzimy. OSP Siennica ma najwięcej wyjazdów, nie tylko do 

pożarów, ale też do innych zdarzeń. Pogratulował druhom ochotnikom i podziękował, że zawsze 

można na nich liczyć, podkreślił, że jest to ich praca społeczna. 

 

Ad. pkt 7 

Realizacja wiosennego równania dróg. 
Pan Wójt poinformował, że wszystkie drogi żwirowane zostały porównane, niektóre nawet dwa 

razy. Materiał składowany za Skropolem  został już pokruszony, mamy dwie frakcje z tego na 

drogi. Będzie to wykorzystywane razem z dowożeniem kruszywa na drogi. Na pewno nie spełnimy 

oczekiwań wszystkich mieszkańców, czasami nie da się tak od razu porównać, trzeba poczekać aż 
drogi obeschną. Nie mam sygnału, że któraś droga jest nie przejezdna. Będziemy również łatać 
wyrwy w drogach asfaltowych. 

Pan Przewodniczący zapytał od kiedy ruszy proces rozwożenia kruszywa? 

Pan Wójt poinformował, że jutro jest rozstrzygnięcie przetargu na dowóz, więc myślę, że na 

początku lipca będziemy rozwozić. 
Pan Przewodniczący zapytał o łatanie dziur zimnym asfaltem – mamy już lato, a miało to być na 

wiosnę robione, one się powiększają, dlaczego tak późno będzie to robione? 

Pan Wójt wyjaśnił, że ze względów finansowych wszystko się przedłużyło, faktem jest że te 

wyrwy robią się większe z czasem.  

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że według niego droga w Julianowie jest nieprzejezdna, lepiej 

postawić znak o braku przejazdu. Na terenie gminy mamy również drogi powiatowe i wojewódzkie, 

w Nowej Pogorzeli i Pogorzeli na drodze wojewódzkiej są duże ubytki, chociaż w niektórych 

miejscach zostało to naprawione. W zimie została ustalona dokumentacja na namalowanie pasów 

przy szkole na drodze powiatowej, nadal nie jest to wykonane. 

Pan Wójt poinformował, że jeśli chodzi o pasy przy szkole w Nowej pogorzeli to do połowy 

sierpnia zostaną namalowane, taką dostaliśmy informację. Jeśli chodzi o drogę wojewódzką                  
to 21 czerwca został otwarty przetarg na jej przebudowę przez miejscowości Nowa Pogorzel, 

Pogorzel i Żaków, kto wygrał i za jaką cenę tego nie wiem, wiadomo, że jest to przebudowa                      

w cyklu dwuletnim. Jeśli chodzi o drogę powiatową to w przygotowaniu jest przetarg na jej 

przebudowę w kierunku Siennica – Zglechów, po przetargu zobaczą czy będzie można położyć 
asfalt od Wólki Dłużewskiej do Dłużewa. 

Pan Józef Kopa poinformował, że w maju Komisja Budżetowa miała objazd dróg, miał Pan Wójt 

się odnieść do naszych wniosków zawartych w protokole. 

Pan Wójt poinformował, że zostały porównane drogi, nawet w Julianowie, ale tam mieszkańcy 

niekoniecznie chcą równać tą drogę w kierunku do gminnej. Mają dojazd od strony Mikanowa, my 

ją udrożnimy. Jeśli chodzi o kopanie rowów to zobaczymy po zbilansowaniu budżetu, gdyż trudna 
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jest sytuacja finansowa naszej gminy. Będę starał się utrzymywać drogi gminne w stanie 

przejezdności. Wyrwy przy mostach – zostały usunięte, ale pojawiły się niestety kolejne. Usunięcie 

karp przy drodze w Nowym Zglechowie – rozmawiałem z tym Państwem, mieli wyciąć drzewa                

i usunąć karp, ale widać nie ma żadnego efektu. 

 

Ad. pkt 8 

Informację o otrzymanych dotychczas środkach pozabudżetowych oraz o możliwościach 

pozyskania do końca 2013r. przedstawił Pan Andrzej Gawłowski - Zastępca Wójta Gminy. 
 

Pan Zastępca Wójta poinformował, że w sprawozdaniu Wójta była już informacja o podpisaniu 

umowy na dofinansowanie zadania rozbudowa wodociągów i kanalizacji, w poniedziałek mam 

spotkanie z projektantem i będzie ogłoszenie o przyjmowaniu od mieszkańców Siennicy wniosków 

o doprojektowywanie wodociągu i kanalizacji.  

Droga Nowy Starogród – Majdan – w lipcu ogłosimy przetarg, a w kolejnym roku złożymy 

wniosek o dofinansowanie następnego etapu budowy drogi.  

Do LGD ZM zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie: chodnik w Kątach i Grzebowilku – 

dokończenie oraz remont świetlicy wiejskiej w Nowym Zglechowie.  

Trwa procedura sprawdzania wniosku dotyczącego budowy parkingu i pochylni dla 

niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy. 

Pan Stanisław Majszyk odniósł się do umowy z Marszałkiem Województwa na rozbudowę 
wodociągów i kanalizacji – jeśli rozszerzymy zakres prac to będziemy sami je finansować. 
Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że na teraz nie wiadomo ile będzie wniosków i na jaką to kwotę, 
więc jeśli nie będzie nas stać to nie będziemy robić. 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że takie doprojektowywanie wodociągów przydałoby się też w 

innych miejscowościach, wszystkich trzeba traktować jednakowo, a nie wybiórczo. 
 

(Salę obrad opuścili radni: Pan Bogusław Niemirka oraz Pan Witold Sokół. Przewodnictwo w sesji przejęła 

Pani Bożena Hardej – Zastępca Przewodniczącego. Na sali obecnych jest 12 radnych)  

 

Ad. pkt 9 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 
 

▪ Uchwała Nr XXIV.0007.192.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27 czerwca 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 – 7 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 4 głosy 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał dlaczego tak długo chcemy zadłużyć gminę, aż do 2023 roku? 

To zadłużenie gminy będzie problemem dla kolejnych kadencji radnych. Powinniśmy ograniczać 
się z zaciągnięciem kredytu, ale jeśli już musimy, to jak najkrótszy okres spłacania wybierzmy. 

Odchodzą do nas najbogatsi podatnicy i nie mamy pewności, że wrócą z pieniędzmi. Wiele zadań 
jest realizowanych przy pomocy funduszu sołeckiego, tak jak drogi czy świetlice wiejskie, nie da 

się wszystkiego finansować przy jego pomocy. 

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że na komisjach już tłumaczyła dlaczego nie można skrócić spłaty 

kredytu, każda gmina wypracowuje swój wskaźnik zadłużenia z ostatnich trzech lat. Minister 

Finansów nałożył na gminy takie obostrzenia, aby się nie zadłużały. Kredyty mogę zaciągać tylko 

na inwestycje i spłatę innych kredytów. Jeśli będą pieniądze to będzie możliwość spłacenia 

wcześniej. Na dzień dzisiejszy nie mamy już 250 tys. zł z budżetu państwa. W tym roku wszystkie 

inwestycje oparte są na kredytach i pożyczkach, nie mamy wolnych środków. 
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Pani Hanna Dąbrowska – zapytała, czy pani Skarbnik nie boi się, że kiedyś nie będzie nic 

robione, żadne inwestycje, tylko będziemy spłacać kredyty? 

Pani Skarbnik – stwierdziła, że może do tego dojść, dlatego też musimy wypracować wskaźnik, 

aby do tego nie doszło. 

Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że kiedyś dojdzie do tego, że będziemy tylko spłacać 
kredyty, o ile będzie z czego jeszcze. Pieniędzy będziemy szukać u podatników, podnosząc im 

podatki. 

 

▪ Uchwała Nr XXIV.0007.193.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27 czerwca 2013r. w sprawie 
zmian w budżecie w 2013 r. - została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 7 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 4 głosy 

 

▪ Uchwała Nr XXIV.0007.194.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27 czerwca 2013r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                      
i pożyczek – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 8 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 2 głosy 

 

▪ Uchwała Nr XXIV.0007.195.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27 czerwca 2013r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa 

wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014” w ramach PROW na lata 2007-
2013 - została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 8 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 2 głosy 

 

▪ Uchwała Nr XXIV.0007.196.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27 czerwca 2013r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siennica – została 

podjęta w wyniku głosowania: 

za – 6 głosów 

przeciw – 3 głosy 

wstrz. się – 3 głosy 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk zapytał jakie to przyniesie kwotowo dochody, czy wystarczy na 

utrzymanie przystanków? 

Pani Sekretarz wyjaśniła, że utrzymanie przystanków to zadanie własne gminy, a obliczeń ile to 

przyniesie dochody, to możemy dopiero po podjęciu uchwały i otrzymaniu od przewoźników 

danych o ilości zatrzymań na każdym przystanku. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, ze można by z tą uchwalą poczekać do września i podjąć ją po 

oszacowaniu kosztów. 

Pani Sekretarz wyjaśniła, że oszacować koszty możemy dopiero po otrzymaniu informacji od 

przewoźników, a żeby dostać od nich takie informacje musimy mieć podjętą uchwałę. 
 

▪ Uchwała Nr XXIV.0007.197.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27 czerwca 2013r. w sprawie 

zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu 

ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawienia do 
stanowienia o ich wysokości – została podjęta w wyniku głosowania: 

 
za – 11 głosów 
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przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Pan Stanisław Majszyk zapytał, na jakich zasadach to funkcjonowało do tej pory? 

Pan Wójt poinformował, że nie było takiej uchwały tylko zarządzenie Wójta dotyczące 

korzystania z hali, a pozostałe obiekty szkolne były do dyspozycji dyrektorów i to oni ustalali. 

Coraz więcej chętnych pojawia się aby umożliwić im użyczenie sal, dlatego chcemy to 

uporządkować prawnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXIV.0007.198.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27 czerwca 2013r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Siennica działek będących własnością 
prywatną, z przeznaczeniem na cele publiczne – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że jak ktoś dzielił te działki to dostał za nie pieniądze, a takich 

przypadków może być więcej. 

Pan Wójt poinformował, że tutaj jest wytyczona droga, ale nie jest ona publiczna, dlatego ci ludzie 

co kupią działki nie dostaną pozwolenia na budowę. Nic za to nie płacimy, a to będą w przyszłości 

nasi mieszkańcy, więc będą płacić u nas podatki. 

 

Ad. pkt 10 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

 
Pan Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

- kanalizacja w Siennicy – przyłączenie suchej kanalizacji z ul. Mińskiej, budowa na                              

ul. Południowej i widokowej, osiedle w kierunku cmentarza i do ul. Wierzbowej (ale bez tej ulicy). 

Ze względu na pogodę widzę, że będziemy anektować terminy wykonania robót. 

- podtopienia – wszędzie jest nieciekawa sytuacja, większość łąk jest zebrana. Jesteśmy 

przygotowania o wystąpienie do Wojewody o powołanie komisji od klęsk żywiołowych, ale nikt 

nie złożył podania. Na pewno będą jednostkowe umorzenia w podatku. 

- piasek na parkingu – w przyszły tygodniu zostanie sprzątnięty. 

- odbiór odpadów – z firmą Remondis nigdy nie było takich problemów jak z Błyskiem, jeśli gdzieś 
jednak nie zostaną odebrane odpady to należy to zgłosić osobiście lub telefonicznie do Pani Anety 

Wąsowskiej – Żeberek. 

Pani Bożena Hardej zapytała, czy ta firma co ma wykonywać wodociągi i kanalizację jest 

sprawdzona, czy długo istnieje na rynku? 

Pan Wójt poinformował, że ta firma jest wiele lat na rynku, poza tym każda firma przystępująca do 

przetargu jest sprawdzana. Nie mamy podstaw do braku zaufania do tej firmy. 

 

Ad. pkt 11 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
Pan Marek Soćko zapytał o ostateczną cenę za odpady, stwierdził również, ze Błysk od 1 lipca 

zabiera swoje kontenery, więc Remondis musi dostarczyć swoje i worki również. 
Pan Wójt odpowiedział, że cena pozostała bez zmian, 6 zł za odpady segregowane i 12 zł za 

odpady niesegregowane. Jeśli chodzi o kontenery to jest wewnętrzna sprawa miedzy tymi firmami. 

Pan Ryszard Reszczyk stwierdził, że na tej Sali było podejmowanych wiele uchwał, z dwoma się 
niezgoda, jedną z nich jest uchwała o nadaniu skweru w Siennicy imienia Jana Pawła II. Na tym 

skwerze odbywają się libacje, czy patron jest z tego zadowolony, co się tam dzieje? 

Pan Wójt wyjaśnił, że mieszkańcy, którzy zaproponowali taką nazwę mieli nadzieje, ze nazwa 

spowoduje, że te osoby nabiorą refleksji do tego miejsca. Po modernizacji jest tych ekscesów mniej, 

ale nadal bywają 
Pani Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) poinformował, że po ostatniej burzy 

powstała wyrwa u nich na drodze do pół i nad Świder, druga droga jest przez wieś i też jest 
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uszkodzona. Kolejna sprawa to oświetlenie uliczne – zostały w czasie tej burzy zerwane linie i do 

tej pory nie ma oświetlenia. 

Pan Wójt wyjaśnił, że w ubiegły piątek Starogród i Nowy Starogród mocno ucierpiał po burzy, 

spółka wodna został uruchomiona do pogłębiania rowu, który zalał mieszkańców. Jeśli chodzi              

o drogę to przywrócimy ją do użyteczności, tylko trzeba poczekać aż trochę obeschnie, jutro tam się 
wybiorę. Jeśli chodzi o oświetlenie to trzeba się zwrócić do energetyki o przywrócenie prądu. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że dziw go bierze, ponieważ dzisiaj Wójt mówił, że wszystkie 

drogi są przejezdne, a teraz pani sołtys mówi o dwóch nieprzejezdnych. Poinformował również                        
o koniczności wykoszenia poboczy, gdyż staje się to niebezpieczne w niektórych miejscach. 

Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) zapytał czy są szanse na wykonanie projektu 

drogi od Strug Krzywickich do Chmielewa? 

Pan Wójt wyjaśnił, że na chwilę obecną nie mamy możliwości finansowych na taka inwestycję, 
miało to być wykonane z funduszu sołeckiego Pana wsi, prosiłem jednak o stworzenie sobie 

alternatywnego pomysłu, jeśli z ta drogą się nie uda, ale Pan nie chciał zmienić zdania. Proponuję 
nawet zaprzestania tworzenia nowych projektów dróg, sytuacja nasza jest trudna finansowo. Jeśli 
chodzi o koszenie poboczy to skorzystamy z pomocy pana Solonka, a zrobi to gdy będzie wykaszał 

pobocza przy drogach powiatowych na naszym terenie. 

Pan Tadeusz Pustoła zapytał, kiedy będzie informacja o terminach odbioru odpadów? 

Pan Wójt wyjaśnił, że w najbliższych dniach będzie to podane na stronie internetowej UG oraz 

przy pierwszym odbiorze mieszkańcy dostaną na całe półrocze. 

Pan Stanisław Majszyk zapytał, co z wykryciem nielegalnych przyłączy do kanalizacji. 

Pan Wójt poinformował, iż rozmawiał z wójtem z Latowicza i Cegłowa, u nich również są takie 

przypadki, stwierdziliśmy, że wspólnie zakupimy sprzęt do tego, jest to koszt ok. 10 tys. zł. 

 

Ad. pkt 12 
Protokół Nr XXIII/13 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 08 maja 2013r. został przyjęty                   

jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 13 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pani Zastępca Przewodniczącego dokonała zamknięcia                     

XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 
Protokołowała:        

insp. d/s Rady Gminy   

                  
Ewa Chwesiuk               

  
 


