
PROTOKOŁ Nr XXV/13 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 29 lipca 2013r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 11
10

. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14, tj. 93,3% składu Rady wg załączonej                     

listy obecności. 

 

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 Zofia Jarzębska            - sołtys wsi Kulki - Ptaki 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. 

4. 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 2013-2023 

▪ zmian w budżecie gminy na 2013r.  
▪ zatwierdzenia do realizacji w latach 2013-2014 projektu „Wykształcony uczeń- kompetentny 

pracownik”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego                       

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji                

w regionach, Działanie 9.2 „ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 

5. Sprawy rożne i wolne wnioski. 

6. 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 
Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie następujących uchwał: 

- 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 

- w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2013-2014 projektu „Wykształcony uczeń- 

kompetentny pracownik”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego                       

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji                

w regionach, Działanie 9.2 „ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 

Pan Stanisław Majszyk zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt dotyczącego 

sprawozdania z działalności Wójta oraz pkt „Sprawy różne i wolne wnioski”. 

 

W/w wnioski zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniu przez Radę Gminy. 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 28 czerwca do 29 lipca 2013r. 
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Pan Wójt poinformował, że z uwagi na uszkodzony most w Kulkach i szybką potrzebę jego 

naprawy została zwołana dzisiejsza sesja.  

Podpisana została umowa na dostawę kruszywa i żwiru na drogi gminne z Panem Salamonem.  

Nie dojdzie dzisiaj do odbioru gminnej oczyszczalni ścieków, ponieważ firma nie dostarczyła 

sprzętu. Oczyszczalnia jednak już pracuje.  

Zostały naniesione zmiany do projektu studium dotyczące składowiska odpadów, będzie możliwość 

utworzenia farm fotowoltaicznych. Na sesję wrześniową przedstawię projekt uchwały w sprawie 

studium, większość uwag mieszkańców została uwzględniona.  

Pani Bożena Hardej zapytała o projekt chodnika w Siennicy III w kierunku Zglechowa. 

Pan Wójt poinformował, że powiat ma podpisać w sierpniu umowę, ale muszą być ustalenia                    

z MZDW. 

Pan Józef Kopa zapytał czy było wykonane badanie wody z gminnej oczyszczalni? 

Pan Wójt wyjaśnił, że takie badanie będzie wykonane przez Sanepid w momencie odbioru 

oczyszczalni. 

Pani Hanna Dąbrowska poinformował, że od radnego powiatowego dostała informację o terminie 

przebudowy mostu w Zglechowie, ma być do października br. wykonany. 

Pan Stanisław Majszyk zapytał, czy podjęto jakieś środki, żeby woda opadowa nie wpływała do 

oczyszczalni? 

Pan Wójt poinformował, że gmina Cegłów zaproponowała wspólny zakup sprzętu do zadymiania 

kanalizacji, natomiast ścieki dowożone będą badane i w przypadku przekroczenia norm będą 

nakładane kary lub odmowa przyjęcia takich ścieków. 

 

Ad. pkt 4 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 
 

▪ Uchwała Nr XXV.0007.199.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 lipca 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 2013-2023 - została podjęta                    

w wyniku głosowania: 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

 

 

▪ Uchwała Nr XXV.0007.200.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 lipca 2013r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2013r. – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

Dyskusja: 
Pan Wójt poinformował, że gotówki na remont mostu w Kulkach nie mamy, ale pojawiły się 

pewne oszczędności w kredytach. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że Pan Wójt nie wspomniał o przyczynach zawalenia mostu. 

Jest tam dopuszczalna norma 5 ton ciężar samochodów, z tego co wiadomo było to przekraczane, 

poza tym jest on za wąski. 

Pan Wójt poinformował, że fizycznie nikogo nie złapaliśmy, korzystało z tego mostu dwóch 

przewoźników, nie mamy jednak dowodów, bo gdybyśmy je mieli to byśmy się ubiegali o pokrycie 

kosztów naprawy. Na czas remontu zostanie utworzone obejście i nadmiar wody będzie spływał 

bokiem. 

Pani Zofia Jarzębska (sołtys wsi Kulki-Ptaki) poinformowała, że most był stary już i mógł się 

zawalić w każdej chwili, problemem i zagrożeniem dla niego są również tworzone nielegalnie tamy 

na rzece. 
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Pan Piotr Rosik stwierdził, ze problem remontu mostu był już kilkakrotnie poruszany, aby 

przystąpić do remontu trzeba najpierw zlikwidować nielegalne spiętrzenia wody. Ten most ma               

ok. 150 lat, należałoby go również poszerzyć. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że należy sprawcę zawalenia mostu pociągnąć do 

odpowiedzialności. 

Pan Józef Kopa stwierdził, że Pan Wójt doskonale wie kto zniszczył most, również radni wiedzą, 

dlatego też sprawca powinien poczuć się do naprawy. 

Pan Piotr Rosik poinformował, że z tego co wie to mieszkańcy również jeździli tym mostem                 

z ciężkim sprzętem rolniczym. 

Pan Wójt wyjaśnił, że nie jesteśmy w stanie udowodnić kto uszkodził most, łamane są przepisy 

drogowe przez samych mieszkańców tej wsi. Stwierdził jednak, że zostanie uruchomiona procedura 

ustalenia sprawcy zniszczenia mostu. 

Pani Bożena Hardej zaproponowała, aby pani sołtys zorganizowała spotkanie z mieszkańcami, 

żeby ustalić współpracę przy budowie mostu. 

Pan Bogusław Niemirka stwierdził, że aby udowodnić zniszczenie trzeba mieć twarde dowody,               

a tutaj nikt z mieszkańców nie powiadomił policji. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXV.0007.201.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29 lipca 2013r. w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji w latach 2013-2014 projektu „Wykształcony uczeń- kompetentny 

pracownik”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego                       

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji                

w regionach, Działanie 9.2 „ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - 
została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk zapytał o jakie zaplecze tutaj chodzi? 

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że to dotyczy lokali. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, ze sama sala nie wystarczy, musi być i sprzęt. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że niewiele szkół ma tablice interaktywne do nauki. 

 

Ad. pkt 5 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
Pan Ryszard Łubkowski poinformował, że budynek po internacie w ZS w Siennicy niszczeje. 

Pan Wójt  wyjaśnił, że faktycznie ten budynek jest w tragicznym stanie, ale by go wyremontować 

to musimy dostać gwarancję użyczenia na 25 lat, na chwilę obecną jest na 5 lat umowa użyczenia. 

Gmina nie jest stroną w inwestycjach w budynek po internacie. 

Pan Piotr Rosik zapytał o przetarg na drogę wojewódzką? 

Pan Wójt wyjaśnił, że nie został jeszcze rozstrzygnięty. 

Pan Stanisław Majszyk zapytał, czy ulica Wiśniowa w Nowej Pogorzeli została już wytyczona 

pod wywóz tłucznia?  Zgłaszał już wcześniej sprawę wykaszania poboczy na drogach gminnych, 

nie zostało to zrobione. 

Pan Wójt poinformował, że wytyczanie drogi będzie tuż przed wysypaniem tłucznia. 

Pan Piotr Rosik poruszył problem nielegalnych ścieków – należy to jak najszybciej rozwiązać                 

i wyłapać tych, którzy nielegalnie podłączyli się do kanalizacji, aby nie zaszkodzili nowo 

wyremontowanej oczyszczalni. 

Pan Ryszard Reszczyk zapytał, czy będzie pomoc ze strony gminy dla mieszkańców, których 

podtopiło i utracili częściowo swoje zbiory? 

Pan Wójt wyjaśnił, że nie została powołana komisja do szacowania szkód, ponieważ nie było 

wystąpień mieszkańców, każda sprawa ewentualnego umorzenia podatku będzie rozpatrywana. 
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Pan Przewodniczący odniósł się do remontu drogi w Grzebowilku – jej stan nadal jest fatalny, 

łatanie dziur jest nieprawidłowe. 

Pan Wójt wyjaśnił, że nie została do tego zatrudniona żadna firma, został zakupiony zimny asfalt            

i sami to robimy. 

Pani Bożena Hardej zapytała, czy mieszkańcy posiadający przydomowe oczyszczalnie mogą 

liczyć na konserwację? 

Pan Wójt poinformował, że firma Awas sukcesywnie przyjeżdża raz na rok do każdej 

przydomowej oczyszczalni, w ramach gwarancji. Na pierwsze 9 oczyszczalnie nie było podpisanej 

umowy na gwarancję. Po okresie gwarancji mieszkańcy pokrywają koszty napraw. 

Pani Zofia Jarzębska (sołtys wsi Kulki-Ptaki) podziękowała za dzisiejszą sesję i podjęcie decyzji 

w sprawie remontu mostu w Kulkach. 

 

Ad. pkt 6 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                     

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 
Protokołowała:        

Sekretarz Gminy  

                  
Małgorzata Pańczak    


