
PROTOKOŁ Nr XXIX/13 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 19 grudnia 2013r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
05

,  a zakończono o godz. 17
00

. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 15 tj. 100% składu Rady wg załączonej                     

listy obecności. 

 

Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 
1. Pan Andrzej Gawłowski     - Zastępca Wójta Gminy 

2. Pani Małgorzata Pańczak    - Sekretarz Gminy 

3. Pani Danuta Zwierz     - Skarbnik Gminy 

4. Pani Agnieszka Uścińska     - Radca Prawny Urzędu Gminy 

5. Pani Elżbieta Jurkowska      - Dyrektor GBP w Siennicy 

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

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

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

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie 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-

2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014 – 

2024. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok. 

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie gminy Siennica na 2014 rok 

▪ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

▪ uchylenia uchwały Nr XXVI.0007.208.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 

2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy 

▪ uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2014 rok 

▪ zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2014 rok 

▪ wyrażenia zgody na realizację projektu „Uczyć się ale jak? – Program Rozwojowy Szkół”                  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia                       

i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

14. Zamknięcie sesji. 

 

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

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

uchwały będą prawomocne. 

 

Ad. pkt 2 
Pan Zastępca Wójta zgłosił wniosek o wprowadzenie pod obrady uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na realizację projektu „Uczyć się ale jak? – Program Rozwojowy Szkół” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic                    

w jakości usług edukacyjnych. 

Pan Józef Kopa zgłosił wniosek, aby w pkt dot. interpelacji mógł przedstawić odpowiedź na swoją 
poprzednią interpelację, udzieloną przez Pana Wójta. 

 

W/w wnioski zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniu. 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 08 listopada do 19 grudnia 2013r. 

przedstawił Pan Andrzej Gawłowski – Zastępca Wójta: 
- ogłosiliśmy przetarg na odbiór odpadów komunalnych, miał być to przetarg na dwa lata. 

Wpłynęły dwie oferty, jednak przetarg musieliśmy unieważnić z powodu braku środków.                        

Z Remondisem podpisaliśmy umowę na 3 m-ce przy obecnych stawkach i będziemy ogłaszać nowy 

przetarg; 

- otwarto oferty na zakup paliw, wpłynęły 2 ofert, najtańsza jest za kwotę 114888 zł brutto; 

- porozumienie na zakup energii – wygrała firma Tauron; 

- MZDW podpisało umowę z wykonawcą na przebudowę drogi wojewódzkiej w Nowej Pogorzeli, 

Pogorzeli i Żakowie. 

Pan Józef Kopa zapytał o rondo i kostkę na nim – czy było coś wykonywane, jakieś pisma 

wysłane? 

Pan Zastępca Wójt poinformował, iż Wójt Zieliński był na rozmowie z dyr. Kozerą. 
Pani Hanna Dąbrowska zapytał o pomoc dla emerytów rolników – miał Wójt przygotować jakąś 
informację odnośnie pomocy żywnościowej. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, iż nic nie wie, aby było coś przygotowane. 

Pan Stanisław Majszyk poinformował, że mieszkańcy Siennicy byli podłączani do kanalizacji                

i naprawiany był wodociąg, a mieszkańcy Pogorzeli Grzebowilka nie mieli w tym czasie kilka razy 

wody, dodatkowo siec nie była płukana. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że była jedna awaria wody, te przerwy w dostawie nie były dłuższe 

niż 6-7 godzin, inna była nieprzewidziana. Ta przebudowa wodociągów była w miejscach gdzie 

najczęściej dochodziło do awarii, były stare rury. Sieć była płukana, sanepid badał wodę. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że informacje o braku wody powinny być podawane wcześniej. 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
Pan Józef Kopa przedstawił odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji – jeśli chodzi o chodniki 

i projekty to pismo to jest mydlenie oczu, skoro gmina jest takiej trudnej sytuacji, a prawo 

dopuszcza nie robienie takich projektów, to jest niedopuszczalne. Chodzi im o szkice i rysunki, 

które Pan Zastępca mógł zrobić. Za te pieniądze moglibyśmy kupić kostkę. Jeśli chodzi natomiast   

o zapytania ofertowe -  czy zostały naniesione zmiany w zarządzeniu Pana Wójta, jeśli nie proszę           
o ich naniesienie. 

Pan Stanisław Majszyk przedstawił odpowiedź na swoją interpelację – chodziło mi o kwotę 
konkretnie, ile to by kosztowało, ta dokumentacja. Ten problem odwodnienia cmentarza trzeba jak 



3 

 

najszybciej rozwiązać. Dzisiaj przy budżecie można było by szukać środków, gdybyśmy znali 

sumę. 
Pani Hanna Dąbrowska poinformowała, że wcześniej już wnioskowała o naprawę dróg na jej 

terenie, miał być położony destrukt i przysypany piachem, a dostaliśmy tylko piach. Zapytał czy 

wiadomo już coś na temat złożonego wniosku o dofinansowanie remontu świetlicy w Nowym 

Zglechowie? 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że jeśli chodzi o wniosek złożony na świetlice wiejską to na chwilę 
obecną nie mamy żadnej informacji, czy zostało to już rozpatrzone. 

 
Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica przedstawił 

Pan Andrzej Gawłowski – Zastępca Wójta. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk zapytał o kontrolę szczelności szamb – tego nie robicie, a ludzie powinni 

się podłączyć. 
Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że na działkach zabudowanych podłączaliśmy ludzi, pozostałe to 

działki niezabudowane. 

Pan Józef Kopa stwierdził, że ten raport jest za 2011 i 2012 rok. Jeśli chodzi o kontrolę szczelności 

szamb to ile było ich wykonanych, można tego dokonać za pomocą pobrania próbki ziemi. Ile 

zbiorczych szamb było wybudowanych? Likwidacja dzikich wysypisk – ile było zlikwidowanych? 

Dobrze, że były szkolenia dla rolników organizowane. Ten raport nie jest do przyjęcia, nie jest 

zgodny z ustawa, jest on do poprawy. 

Pani Bożena Hardej stwierdziła, że kolejny raport powinien być poprawiony, poza tym nie ma 

tutaj nic o emisji CO2. Ja tu nie widzę nic konkretnego, a tego oczekuję, konkretnych propozycji dla 

mieszkańców. 

Pan Piotr Rosik stwierdził, że jest wpis, ze gmina uczestniczyła w akcji sprzątania – mieszkańcy              

i sołtysi również brali w tym udział. 

Pani Agnieszka Uścińska wyjaśniła, że przyjęliście Państwo program, a gmina ma obowiązek 

przedstawienia raportu, nie jest on przyjmowany w głosowaniu. 

 
Pan Deczewski poinformował, że prowadzi sad, wystąpiłem o przyłączenie mojego gospodarstwa 

do wodociągu, miało to być w ciągu roku wykonane, od tego czasu minęło 5 lat. Co roku się 
przypominam i ciągle słyszę, że brakuje pieniędzy. 

Pan Zastępca Wójta poinformował, że w tym wypadku trzeba uaktualnić projekt, postaramy się 
Panu pomóc. 

Pan Stanisław Majszyk zapytał skoro była dokumentacja to czemu ci ludzie byli pominięcie? 

Czyta się raport, ze gmina jest zwodociągowana, a tu się okazuje że jednak nie wszyscy mają 
dostęp wodociągu.  

Pan Marek Soćko zapytał od jak dawna zna Pan Wójta sprawę Pana Deczewskiego, czemu nikt 

nas o tym nie poinformował? 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że Pan Deczewski był u niego ok. pół roku temu w tej sprawie. 

 

 

Ad. pkt 6 

Uchwała Nr XXIX.0007.225.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie 

zmian w uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. 
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2023 – została 

przyjęta w głosowaniu: 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 5 głosów 
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Ad. pkt 7 

Uchwała Nr XXIX.0007.226.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2013r. – została przyjęta w głosowaniu: 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 5 głosów 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa poprosiło rozbicie kwoty 28 tys. zł przeznaczonej na zakup paliwa i piasku. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że 22 tys. zł to zakup piasku, a 6 tys. zł to paliwo. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że była mowa o 10 tys. zł na piasek, a tu jest ponad 20 tys. zł. 

Remont Deta trzeba przeprowadzić, skoro na podpychanie piasku wydaliśmy tyle pieniędzy 

Pan Marek Soćko stwierdził, że widzi tutaj niegospodarność, na podpychanie piasku na wysypisku 

wydano tyle pieniędzy, Ana wykopanie rowu w Żakowie, kilku metrów, nie było środków. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że część rowy była wykopana, nie zostało tylko to udrożnione, 

dodatkowo został już rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej, przy której ten 

rów będzie robiony. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że dział drogowy jest okradany bez naszej wiedzy,                            

w Starogrodzie było dowiezione materiału z powodu błędy projektanta, a ten materiał mógł być 
dowieziony na drogę do Julianowa. Wójt ustosunkował się do wniosków komisji po objeździe dróg, 

gorzej jest w czynach. Wiem, że Wójt ma prawo przesunięcia środków miedzy działami, ale 

powinniśmy być o tym informowani. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że inwestycje to „żywa materia”, każdy zakłada pewien kosztorys, 

ale w takcie realizacji wychodzą pewne, nieprzewidziane rzeczy, tak było na drodze w Nowym 

Starogrodzie. Pan Wójt rozmawiał już z tym projektantem, ten projekt trzeba poprawić. 
 

Ad. pkt 8 

Przedstawiony został projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Siennica na lata 2014-2024 przez Panią Skarbnik – Danutę Zwierz. 

 
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Witold Sokół – przedstawił treść Uchwały                           

Nr Si.495.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

04 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siennica projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024. 
                                                                                              (Uchwała w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa poruszył sprawę SUW Siennica – zabezpieczonych jest tylko 5 tys. zł, a potrzebny 

jest tam agregat, który proponuję zakupić na początku roku oraz zabezpieczyć dodatkowe środki na 

rozbudowę SUW-u.  

Pan Zastępca Wójta poinformował, że naszym zamysłem było to, że jeśli będziemy uaktualniać 
projekt to wstawimy agregat do Suw Siennica. W tej chwili zabezpieczyliśmy tylko 5 tys. zł. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że na pieniądze marszałkowskie można czekać 2-3 lata,                        

a studni druga i agregat są potrzebne. Była podwyższana woda, aby wykopać nowe ujęcie wody. 

Potrzeba też środków na dociągnięcie wody do tych osób, o których była mowa dzisiaj, m.in. Pan 

Deczewski. 

Pani Skarbnik poinformował, że budżet i WPF można zmieniać w ciągu roku, a na dzień 
dzisiejszy pozostawić bez zmian. 

Pan Przewodniczący poruszył sprawę powrotu Pana Wiącka z podatkami do Gminy – wyraża on 

chęć powrotu, ale z założeniem, że część środków zostanie przekazana na Grzebowilk, Pan Wójt 

miał się zorientować w tym temacie, czy rozmawiał z radca prawnym Urzędu na ten temat? 

Pani Agnieszka Uścińska poinformowała, że formalnie takiego porozumienia gmina nie może 

zawrzeć, nie ma do tego podstaw prawnych, ale Pan Wójt nie rozmawiał na ten temat ze mną. 
Pan Bogusław Niemirka stwierdził, że on też jest podatnikiem, ale nie podpisywał żadnego 

porozumienia, to jest łamanie prawa. 
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Pani Agnieszka Uścińska wyjaśniła, że to Rada Gminy sesji decyduje jakie środki i na co będzie 

przeznaczone. 

Pan Józef Kopa stwierdził, że mamy WPF i tam możemy zawrzeć, że przekazujemy pieniądze na 

kanalizację do Grzebowilka, ale to powinno być we wrześniu załatwione, bo teraz to już jest za 

późno. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że tutaj nie było dobrej woli Wójta, do dzisiaj byśmy już 
wykonali tę kanalizację, Pan Wiącek mówił, że odejdzie z podatkami i to zrobił, ostrzegał nas przed 

tym. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że po zmianie lokalizacji oczyszczalni w planie zagospodarowania 

teren nie był pod to przeznaczony. W projekcie było ok. 7 przepompowni. W 2011r. było 

zabezpieczone 500 tys. zł na tą inwestycję, ale by zacząć działać potrzebna była dokumentacja, 

której nie dostaliśmy, dlatego zdjęliśmy te pieniądze. 

Pani Hanna Dąbrowska zapytała o wniosek i remont świetlicy wiejskiej z odnowy wsi – liczymy, 

że to zadanie będzie robione, jak dostaniemy informację, że dostaliśmy pieniądze a w budżecie nie 

mamy zabezpieczonych na to środków. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że ten projekt powstał spontanicznie, ale procedury są ogromne, nie 

mamy jeszcze wiarygodnej informacji o dotacji. Procedury są długie, na rozbudowę wodociągów 

składałem wniosek w grudniu 2011r. a w czerwcu 2013r. podpisaliśmy umowę. 
 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica  

na lata 2014-2024 

za – 12 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 1 glos 

 

 

Ad. pkt 9 

Projekt budżetu gminy na 2014 rok przedstawiła Pani Skarbnik – Danuta Zwierz. 

 
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Witold Sokół – przedstawił treść Uchwały                            

Nr Si.494.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 

04 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siennica projekcie 

uchwały budżetowej na 2014 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 

budżetu. 
                                                                                              (Uchwała w załączeniu) 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa – Pan 
Józef Kopa – przedstawił opinię w/w Komisji dotyczącą projektu budżetu gminy na 2014 rok. 

(Opinia w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że oszczędności, które Wójta proponował, w tym budżecie tego 

nie widać. Ten budżet nie jest zamknięty, powinien być program naprawczy tego budżetu. 

Inwestycje są tylko w pewnych miejscach od lat prowadzone. Ja tego budżetu nie przyjmuję.  
Pan Józef Kopa stwierdził, ze były pewne propozycje oszczędności ze strony Wójta, ale tutaj tego 

nie widać. 
Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że były różne propozycje, a decyzje z tym związane będą 
kontynuowane, jak Wójt wróci ze zwolnienia. 

Pan Marek Soćko stwierdził, że tylko szkoły w Żakowie i Starogrodzie zobowiązały się do 

oszczędności, a co z pozostałymi, wszystkie powinny. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że te zmiany powinny być ostatecznie na dzisiaj przedstawione, 

powinien być przygotowany program naprawczy. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że zgody rady Gminy w 100% na wszystko nie będzie, każdy 

pomysł będzie inaczej odbierany. Ten budżet Gminy jest trudny, głęboko oszczędnościowy. 
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Planujemy dochody, które musimy zrównoważyć z wydatkami. Dla nas też jest ot trudne, źle się 
pracuje także pracownikom. Do sprawy trzeba wrócić w swoim czasie, Pan Wójt przedstawi swoje 

pomysły. 

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że chcieliśmy zobaczyć kierunek, miejsce gdzie znajdziemy 

oszczędności. Mamy zapewnieni, że Wójt przedstawi nam swoje plany, ale to w przyszłości będzie, 

a oczekujemy tego teraz. W jakiej formie Wójt Zieliński chce szukać oszczędności, czy Pan 

zastępca to wie? 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że trudno mu się wypowiadać za Wójta Zielińskiego, ale jakieś 
pomysły ma. 

Pani Agnieszka Uścińska poinformowała, że radni mogą zobowiązać Wójta w formie wniosku 

zapisanego w protokole, do przygotowania planu naprawczego. 

Pan Zastępca Wójta stwierdził, że na dzisiejszej sesji przedstawianie propozycji to nic nie da, ale 

to Państwo będziecie podejmować decyzję. Konieczne będzie spotkanie się w najbliższym czasie, 

aby wspólnie znaleźć środki.  

Pan Przewodniczący stwierdził, że musimy wójta zobligować  do przygotowania programu 

naprawczego, w konkretnymi wyliczeniami. 

Pan Ryszard Reszczyk zaproponował, aby przyjąć budżet w obecnej formie, ale z programem 

naprawczym. 

Pan Bogusław Niemirka poinformował, że jest za przyjęciem takiego budżetu, a oszczędności 

podejmiemy w styczniu lub lutym. 

 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok 

za – 12 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 1 głos 

 

Rada Gminy w Siennicy obliguje Wójta do przygotowania planu naprawczego  

finansów Gminy, na piśmie z wyliczeniami i przedstawienie materiału na komisjach  

w dniu 23 stycznia 2014r. 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 
(Salę obrad opuścił Pan radny Witold Sokół, przewodnictwo w obradach objęła Pani Bożena Hardej. 

Obecnych jest 14 radnych) 

 

Ad. pkt 10 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XXIX.0007.229.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r.                
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie gminy Siennica na 2014 rok – została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXIX.0007.230.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r.                
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXIX.0007.231.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r.                
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI.0007.208.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia                 

12 września 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Siennicy – została podjęta jednogłośnie. 
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▪ Uchwała Nr XXIX.0007.232.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r.                
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2014 rok – została podjęta 

jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXIX.0007.233.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r.                
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2014 
rok – została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXIX.0007.234.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r.                
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Uczyć się ale jak? – Program 

Rozwojowy Szkół” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet IX. 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup                        

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych – została podjęta jednogłośnie. 

 
(Salę obrad opuścili radni Pani Urszula Krupa, Pan Piotr Rosik i Pan Bogusław Niemirka, obecnych jest              

11 radnych) 

 

Ad. pkt 11 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zostały udzielone w pkt 4. 

  

Ad. pkt 12 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
Pan Marek Soćko poinformował, że na zakręcie do Kulek z Żakowa powinna być włączona lampa, 

w zamian w innym miejscu może być wyłączona. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że bardzo dużo wpływa podań o włączenie lamp. 

Pani Monika Soczewka poinformował o awarii oświetlenia ulicznego w Bestwinach. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że zostało to już zgłoszone. 

Pan Stanisław Majszyk zapytał, czy ktoś kontroluje naprawy lamp? Ostatnio przy silnym wietrze 

przewróciło się drzewo na ogrodzenie, czy ktoś sprawdza nachylenie drzew, aby można było                   

je wcześniej wyciąć? 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że zgłaszane lampy są naprawiane, natomiast jeśli chodzi o drzewa 

to nikt tego nie sprawdza. 

Pan Ryszard Łubkowski poinformował, że w ZS Siennica stanowiska praktyczne dla technikum 

nie są przygotowane, dodatkowo sprawa kustosza nie została dogadana. 

Pani Sekretarz poinformowała, że muzeum zostało niedawno  przekazane szkole, a jeśli chodzi                

o kustosza to jeśli pani dyrektor będzie miała w swoim budżecie środki to może go zatrudnić. 
Pan Ryszard Łubkowski poinformował, że od ul. Piaski do żwirowni została tam droga polna 

wysypana destruktem, czy to gmina robiła? 

Pan Zastępca Wójta poinformował, że nic mu o tym nie wiadomo, ale wyjaśni tą sprawę. 
Pani Agnieszka Uścińska poinformowała o toczącej się sprawie sądowej z firmą wykonującą 
przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków, w styczniu przedstawi propozycje do ugody, ale do 

jakiej kwoty to razem zdecydujemy. Na komisjach 23 stycznia 2014r. wszyscy się zapoznają z tą 
sprawą. 
Pan Stanisław Majszyk poinformował, że chciałby, aby radni byli informowani o sprawach 

sądowych Gminy. 

 

Ad. pkt 13 
Protokół Nr XXVIII/13 z sesji Rady Gminy w Siennicy odbytej w dniu 7 listopada 2013 r. został 

jednogłośnie przyjęty. 
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Ad. pkt 14 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pani Zastępca Przewodniczącego dokonała zamknięcia                     

XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 
Protokołowała:        

insp. d/s Rady Gminy   

                  
Ewa Chwesiuk    

 

 

 


