
PROTOKOŁ Nr XXVII/13 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 04 października 2013r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 15
00

,  a zakończono o godz. 15
45

. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 12, tj. 80% składu Rady wg załączonej listy obecności. 

Nieobecni: 

Pani Bożena Hardej zam. Siennica 

Pan Bogusław Niemirka zam. Swoboda 

Pan Stanisław Majszyk zam. Nowa Pogorzel 

 

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 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku. 

4. 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 
Porządek obrad został jednogłośnie podjęty. 

 

Ad. pkt 3 

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXVII.0007.211.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia                  

04 października 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku – 
została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa zgłosił wniosek o zdjęcie z kredytu kwoty na dokumentację drogi Kąty-Bestwiny, 

Lasomin-Dłużew, pieniądze na ten projekt lepiej wygospodarujmy z przyszłorocznego budżetu. 

Biorąc pod uwagę stan finansowy gminy zaciągniecie tego kredytu na ten projekt to jest 

niegospodarność. 
Pan Wójt zaapelował, aby przyjąć tą uchwałę w takim stanie, w jakim jest ona przedstawiona, 

ponieważ na sesji listopadowej będę chciał zdjąć z tegorocznych zadań projekt drogi Kąty-

Bestwiny, Lasomin-Dłużew, o ile będę miał pisemne porozumienie z projektantem o zapłatę w 

przyszłym roku. Kolejne zadanie to remont mostu w Kulkach – w tym roku ta inwestycja nie 

dojdzie do realizacji i jest to pewne, a jeśli chodzi o wykonanie parkingów i pochylni dla 

niepełnosprawnych przy SPZOZ to do sesji listopadowej będziemy mieli już informację czy 

dostaniemy na to środki. 

Z projektantem dróg Kąty-Bestwiny, Lasomin-Dłużew mam tylko ustną umowę na razie, ale chcę 
mieć to na piśmie. 

Pani Monika Soczewka stwierdziła, że skoro Pan Wójt publicznie się zobligował do podpisania 

porozumienia z projektantem o zapłatę dla niego za projekt w przyszłym roku to dajmy szansę. 
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Jednak co się stanie w przypadku, gdy nie uda się podpisać takiego porozumienia i tak będziemy 

musieli mu zapłacić czy w tym czy przyszłym roku za wykonaną pracę. 
Pan Marek Soćko stwierdził, że po poprzedniej radzie przejęliśmy wiele projektów, które leżą                 
i kurz się na nich zbiera, a ludzie w innych wsiach nie maja drogi dojazdowej do budynków, a tu 

będziemy robić drogę do pól. Wygospodarujmy te środki z własnego budżetu, a nie z kredytu. 

Pan Wójt poinformował, że mamy dużo projektów drogowych, uchwalając budżet na 2013 rok              

w załącznikach inwestycyjnych mamy ulice Wiśniowa i Graniczną, kto myślał, że tam będzie 

cokolwiek robione w tym roku, a dostaliśmy darmowe kruszywo na podbudowę. Również na drogę 
Nowy Zglechów - Świętochy i Krzywica - Strugi Krzywickie – Chmielew będzie wysypane 

kruszywo. Ja jestem przeciwnikiem zaciągania kredytu na siłę. 
Pan Przewodniczący zapytał jakie są zagrożenia, że Pan Wójt na sesji listopadowej nie zdejmie 

wcześniej wymienionych zadań z realizacji w tym roku? 

Pan Wójt odpowiedział, że głównym zagrożeniem jest nie podpisanie porozumienia                         

z projektantem, w tym przypadku musi to zostać, a parkingi przy SPZOZ rozstrzygną się do                      

15 października.  

Pan Marek Soćko poinformował, że jeśli do zimy nic nie będzie wykonane na moście                   

w Kulkach to on się zapadnie. 

Pan Wójt wyjaśnił, że most zostanie przed zimą zabezpieczony. 

Pan Józef Kopa postawił wniosek o zdjęcie z kredytu kwot na remont mostu w Kulkach, skoro                 

i tak w tym roku już wiadomo, że nie będzie w tym roku wykonany oraz podtrzymuję wniosek                  

o projekcie drogi Kąty-Bestwiny, Lasomin-Dłużew. 

Pani Monika Soczewka zapytała co się stanie jeśli zdejmiemy z kredytu kwotę za projekt drogi,              

a projektant rozmyśli się i będzie chciał zapłaty w tym roku? 

Pan Józef Kopa stwierdził, że jest dobrej myśli, iż Pan Wójt dogada się z projektantem na pewno. 

Pani Joanna Zwierz stwierdziła, ze powinniśmy pozostawić te kwoty w uchwale bez zmian, 

abyśmy mieli je dla zabezpieczenia. 

Pan Wójt zaproponował, aby wszystkie zmiany zostawić na sesję listopadową. 
Pan Ryszard Reszczyk stwierdził, że nie widzi problemu z tą uchwałę, jest zapis, że kredyt 

zaciągamy do wysokości i jeśli uda się podpisać porozumienie to weźmiemy mniejszy kredyt. 

Pani Skarbnik wyjaśnił, że jeśli zadanie nie będzie wykonane w tym roku to nie będzie 

podejmowany kredyt na to zadanie. Pan Wójt zrobi wszystko, aby projektant zgodził się aby mu 

zapłacić w przyszłym roku. 

Pani Hanna Dąbrowska stwierdził, iż jak można była za poprzedniej Rady nie zrobić projektu na 

drogę Nowy Zglechów – Swoboda, chociaż poprzedni radny o to zabiegał. Teraz tą droga będzie 

objazd zrobiony, ponieważ będzie remont mostu na drodze powiatowej.   

Pan Józef Kopa wycofał swój wniosek o zdjęciu z kredytu kwot na remont mostu w Kulkach                            

i na projekt drogi kąty-Bestwiny, Lasomin-Dłużew i ma nadzieję, że Pan Wójt dotrzyma słowa                 

o porozumieniu. 

 

Ad. pkt 4 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                     

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 
Protokołowała:  

Ewa Chwesiuk 

 

Insp. ds. Rady Gminy  


