
PROTOKOŁ Nr XXVIII/13 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 07 listopada 2013r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 13
00

. 

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. Pani Małgorzata Pańczak     - Sekretarz Gminy 

3. Pani Danuta Zwierz     - Skarbnik Gminy 

4. Pan Arkadiusz Grzegrzułka – Radny Rady Powiatu Mińskiego 

oraz 28 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Pytania do Radnego Powiatowego. 

5. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014r. 

▪ określenia stawek i zwolnień w  podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru 

▪ określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siennica 

▪ opłaty od posiadania psów na 2014r. 

▪ zmian w uchwale Nr XXI/166/2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 lutego 2013r.                      

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetowego w 2013r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa                        

i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” 

▪ zmian w uchwale Nr XXI/165/2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 lutego 2013r.                     

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk                            

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków 

w Siennicy” 

▪ 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. 

▪ ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy prowadzonego przez Gminę 
Siennica 

▪ ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

▪ uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                             

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku 

▪ uchwalenia Programu wspierania rodziny na lata 2013-2015 

▪ wyrażenia zgody na realizację projektu „Kompetencje kluczowe w nauczaniu przedszkolnym               

i szkolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość 
systemu oświaty, Działanie. Zagraniczna Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach 

projektów instytucjonalnych 

7. Analiza oświadczeń majątkowych radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

11. 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 
Pan Wójt wniósł o wprowadzenie pod obrady uchwały dotyczącej zatwierdzenia do realizacji 

projektu „Kompetencje kluczowe w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie. Zagraniczna 

Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych 

Pan Przewodniczący stwierdził, że skoro mamy na sesji Radnego powiatowego to zaproponował 

punkt związany z pytaniami do niego. Po sprawozdaniu Wójta pkt „Pytania do Radnego 

Powiatowego”. 

 

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 13 września do 07 listopada 2013r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Bogusław Niemirka poprosił o chwilę ciszy za poległych 150 lat temu w bitwie pod Mienią, 
podczas Powstania Styczniowego, a pochowanych na cmentarzu parafialnym w Siennicy. 

Pan Przewodniczący zarządził minutę ciszy dla uczczenia poległych w bitwie pod Mienią. 

Pan Józef Kopa stwierdził, że ucichła sprawa studium, co się dzieje, oraz zapytał kiedy będzie             

II etap kanalizacji w Siennicy. 

Pan Wójt wyjaśnił, ze jeśli chodzi o studium to jesteśmy już na końcówce, było bardzo dużo uwag, 

pewne uzgodnienia jeszcze wczoraj od konserwatora przyszły, czekamy jeszcze na jedno 

uzgodnienie, po którym będę chciał przedstawić studium już radzi Gminy. 

Jeśli chodzi o kanalizację to II etap jest już gotowy, a tutaj bardziej chyba chodzi                                     

o doprojektowywanie, wpłynęło 45 podań. 
Pan Stanisław Majszyk poruszył sprawę odwodnienia cmentarza komunalnego – przy okazji 

kanalizacji powinny i na to znaleźć się pieniądze, gdyż wprowadzenie odcieku do kanalizacji może 

grozić epidemią 
Pan Józef Kopa przypomniał, że pan Wójt nie odniósł się do protokołu Komisji Budżetu z maja br. 

Pan Wójt odpowiedział, że w protokole sesji czerwcowej jest zapisane, się do części spraw 

ustosunkowałem, natomiast jeśli chodzi o odwodnienie cmentarza to do kanalizacji zbiorczej nie 

możemy tego podłączyć. 
Pan Przewodniczący zapytał, na które drogi i ile zostały rozwiezione materiały z odwiertni                   

w Grzebowilku? 

Pan Wójt poinformował, że destrukt został wywieziony w Grzebowilku na ulice: Kolejowa, 

zachodnia, Kościelna, tłuczeń do nowej Pogorzeli ul. Wiśniowa oraz Grzebowilku na                           

ul. Graniczną i Lipową, droga Nowy Zglechów – Świętochy, Strugi Krzywickie – Chmielew. Jeśli 
chodzi o konkretną ilość to przedstawię dopiero po otrzymaniu protokołów od firmy. 

 

Ad. pkt 4 

Pytania do Radnego Powiatowego. 
Pan Stanisław Majszyk podziękował za namalowanie pasów przy szkole w Nowej Pogorzeli, 

przystanek też udało się przenieść w stare miejsce, tam gdzie chcieliśmy. 

Pan Józef Kopa odniósł się do sprawy przeniesienia szkoły z Janowa do Siennicy – zabrakło dwóch 

głosów aby przenieść, jeden przeciwny to był Pana głos, nie rozumiem takiego stanowiska. 
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Pan Arkadiusz Grzegrzułka poinformował, że w sprawie szkoły nie będzie się wypowiadał, temat 

poza tym jest już dość nieaktualny. 

Pan Krzysztof Osica (sołtys wsi Majdan) poprosił o przykoszenie trawy przy poboczach na drodze 

Dłużew – Radachówka. 

Pani Hanna Dąbrowska zapytał, kiedy zakończy się przebudowa mostu w Zglechowie, miało to 

trwać krócej. 

Pan Arkadiusz Grzegrzułka stwierdził, że jeśli jest inwestycja prowadzona to i są utrudnienia, 

oznakowanie nie było do końca właściwe, jednak most jest już praktycznie zrobiony, co do dalszych 

prac to zabiegam o tę drogę do realizacji w przyszłorocznym budżecie. Jest to propozycja do 

przyszłorocznego budżetu powiatu, ale wniosków jest wiele. Inne gminy przekazują, nawet 

symboliczne kwoty, na dofinansowanie inwestycji na ich terenie, a nasza gmina nie. 

Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) poprosiła o postawienie znaku przy wjeździe do 

Starogrodu od strony Stodzewie, informującego gdzie zaczyna się powiat miński. Poprosiła również 
o podwyższenie poboczy od Wólki Dłużewskiej do Starogrodu, wyrównanie do asfaltu. 

Pan Przewodniczący poinformował, że ul. Kolejowa w Grzebowilku jest droga powiatową, został 

tam wysypany destrukt i to jest nasz wkład, a w zamian proponuję wykonać 3 spowalniacze ruchu na 

ul. Dąbrówki. 

Pan Wójt stwierdził, że w projekcie budżetu powiatu jest droga Siennica III – Zglechów, Pan 

Starosta i Pan Solonek są za tym, aby ona pozostała. W Pana gestii jest znalezienie kilku radnych, 

aby to utrzymać w budżecie. Jeśli chodzi o oznakowanie w Starogrodzie to wystosuję odpowiednie 

pisma. 

 

Ad. pkt 5 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
Pani Bożena Hardej zgłosiła wniosek, aby domagać się konkretnego terminu załatwiania spraw 

zgłaszanych w tym punkcie, aby co sesja do tego nie wracać, najlepiej na piśmie otrzymywać 
odpowiedzi. 

Pani Sekretarz stwierdziła, że wniosek jest zasadny, odpowiedzi na wnioski i interpelacje proponuję 
przygotować na kolejną sesję. 
Pan Wójt stwierdził, że są sprawy które mogę wyjaśnić od razu na sesji, ale inne skomplikowane to 

na kolejną sesję na piśmie przedstawię. 
Pan Przewodniczący stwierdził, że radny, który stawia  wniosek powinien  podać w jakiej formie 

oczekuje odpowiedzi, jeśli ustna go satysfakcjonuje to dobrze, a jeśli nie to oczekuje na odpowiedź 
pisemną. 
Wniosek Pani B. Hardej został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu Rady Gminy. 

Pan Stanisław Majszyk złożył wniosek odnośnie odwodnienia cmentarza – sprawdzić wszystkie 

możliwości i zacząć działać. 
Pan Józef Kopa poruszył następujące sprawy: 

- rondo i chodnik przy nim – kostki są powyrywane lub pozapadane, trzeba to zgłosić do MZDW; 

- rekonstrukcja ołtarza – podziękował za przeprowadzenie kwesty, a także zaapelował do radnych              

i sołtysów, aby ze swoich dzisiejszych diet przekazali jakąś część na ten cel, przy kasie stoi puszka; 

- na ostatniej sesji mówił, że zgodnie z prawem budowlanym nie mamy obowiązku robienia 

projektów chodników przy drogach powiatowych, wystosowałem w tej sprawie pismo do Starostwa  

o ustosunkowanie się do tego przepisu. Otrzymaną odpowiedź przedstawił radnym, z której wynika, 

że budowa chodnika przy drodze powiatowej nie wymaga projektu drogowego, dlaczego więc 

robiony był projekt chodnika przy ul. Kołbielskiej w Siennicy? 

- złożył oficjalny wniosek, aby wszelkie zapytania ofertowe były ogłaszane na stronie Urzędy Gminy 

oraz na tablicy ogłoszeń. 
Pani Hanna Dąbrowska odniosła się do wyłączania oświetlenia – miała być co druga lampa 

wyłączona, przystanki powinny być jednak oświetlone i inne miejsca użyteczności publicznej, aby 

było bezpieczniej. 
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Pan Stanisław Majszyk poinformował, że lampy od szkoły w stronę Mińska nie świeca się już                 
2 tygodnie, było to zgłaszane, dostaliśmy odpowiedź że nie ma pieniędzy, a jest to miejsce gdzie nie 

ma chodnika i jest to droga wojewódzka. 

Pan Bogusław Niemirka zaproponował, aby nasza pani mecenas ustosunkowała się do sprawy 

ogłaszania zapytań ofertowych. 

Pani Sekretarz stwierdziła, że tutaj radnemu chodzi o inne formy nie przewidziane w ustawie                   

o zamówieniach publicznych. 

Pan Józef Kopa wyjaśnił, że chodzi mu o to, żeby więcej firm się zgłaszało przy zapytaniach 

ofertowych. 

Głosowanie nad wnioskiem Pana J. Kopy – 

zapytania ofertowe powinny być ogłaszane na stronie UG i na tablicy ogłoszeń 
za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

 

Ad. pkt 6 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.212.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                      
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego 

na 2014r. 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że rolnikom podnosimy najwięcej. Prawie 10%, a żadnego 

podatku o tyle nie podnosimy. Zbiór upraw nie był bardzo dobry w tym roku. Zgłosił wniosek            

o utrzymanie ubiegłorocznej stawki podatku, czyli 50 zł. 

Pan Wójt poinformował, że tylko 3 lub 4 przypadkach umorzył raty podatku z powodu zalania 

zbiorów, nie było nawet w naszej gminie powołanej komisji art. klęski żywiołowej, dlatego też nie 

widzi sensu obniżenia tego podatku. 

 
Głosowanie nad wnioskiem Pana S. Majszyka –  

obniżenie stawku podatku rolnego do kwoty 50 zł 

za – 9 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 3 głosy 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Gminy. 

Głosowanie nad uchwałą  
za – 12 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 0 głosów 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.213.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                       
w sprawie określenia stawek i zwolnień w  podatku od nieruchomości oraz sposobu jego 

poboru 

Dyskusja: 
Pan Piotr Rosik zgłosił wniosek o obniżenie stawki podatku od pozostałych gruntów do kwoty 0,20 

zł. 

Pan Ryszard Reszczyk stwierdził, że przez ostatnie lata była to stawka 0,10 zł do tego podatku,               

w tamtym roku podnieśliśmy ją o 100% do 0,20 zł i w tym roku znowu chcemy ją podnieść. 
Popieram wniosek radnego Pana Rosika o obniżkę do kwoty 0,20 zł. 

Pani Skarbnik poinformowała, że jeśli pozostała by stawka 0,25 zł podatku od pozostałych gruntów 

to do budżetu wpłynęła by kwota 48 tys. zł w przyszłym roku, a jeśli Państwo podejmiecie decyzję              
o jej obniżce to o tyle będzie mniej. Budżet na 2014 rok i tak jest ciężki do spięcia. 
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Głosowanie nad wnioskiem Pana P. Rosika –  

obniżenie do kwoty 0,20 zł stawki podatku od pozostałych gruntów 

za – 12 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 0 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Gminy. 

Głosowanie nad uchwałą po zmianach 

za – 13 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 0 głosów 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.214.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                       
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siennica – 
została podjęta jednogłośnie. 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa stwierdził, że u nas jeździe wiele ciężarowych samochodów a w wykazie podanych 

jest tylko kilka, gdyż część z nich są sklasyfikowane jako specjalne. 

Pan Stanisław Majszyk zapytał, jak zarejestrować pojazdy rolnicze, aby były one typowo rolnicze,  

a nie art. jako przyczepy ciężarowe? Samochody specjalne są zwolnione z opłaty podatkowej, ale czy 

one są specjalne prze cały rok. 

Pan Wójt stwierdził, że sprawy były poruszane na komisjach, my opieramy się na dokumentach, 

które dostajemy ze Starostwa. Jest dużo pojazdów, które są zwolnione z podatku, ponieważ                   
w zimę służą do odśnieżania, a latem do utrzymania dróg. Nie mamy nawet prawa tego 

zweryfikować, opieramy się tylko na dokumentach ze Starostwa. 

Pani Skarbnik poinformowała, że nie możemy podważać innego urzędu. 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.215.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                       
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014r. – została podjęta w głosowaniu: 

za – 13 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 0 głosów 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.216.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                       
w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/166/2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 lutego 2013r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetowego w 2013r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa                         
i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy” – została podjęta  w głosowaniu: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.217.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                       

w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/165/2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 lutego 2013r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk                            

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni 
ścieków w Siennicy”– została podjęta w głosowaniu: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.218.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                       
w sprawie zmian w uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 
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2012r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2023 – 
została podjęta w głosowaniu: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.219.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                       
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.– została podjęta w głosowaniu: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.220.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy prowadzonego 
przez Gminę Siennica – została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.221.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 
została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.222.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku – została podjęta 

jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.223.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                
w sprawie uchwalenia Programu wspierania rodziny na lata 2013-2015 – została podjęta 

jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXVIII.0007.224.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 07 listopada 2013r.                
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Kompetencje kluczowe w nauczaniu 

przedszkolnym i szkolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. 

Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie. Zagraniczna Mobilność szkolnej kadry 
edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych – została podjęta w głosowaniu: 

 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

 

Ad. pkt 7 

Analiza oświadczeń majątkowych radnych. 

 
Pan Przewodniczący przedstawił pismo z urzędy Skarbowego w Mińsku Mazowieckim dotyczące 

analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2012 rok oraz analizę oświadczeń majątkowych 

pracowników Urzędu Gminy . 
(Pisma w załączeniu) 

Ad. pkt 8 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
Pan Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

- na interpelacje Pana Kopy odpowiedzi udzieli na piśmie; 
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- oświetlenie – poinformował, że zajmiemy się tą sprawą, ponieważ przystanki, sklepy, szkoły                

i kościoły miały być oświetlone. Do końca I półrocza była zawarta umowa na naprawę,                      
w II półroczu zbieramy wnioski i w formie umowy zlecenia z wykonawcą to będzie zrobione; 

- rondo i chodnik – powyrywana i pozapadana kostka zostanie zgłoszona do Zarządcy drogi, 

wystosujemy odpowiednie pismo w tej sprawie. 

 

Ad. pkt 9 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
Pan Wójt odniósł się do sprawy drogi powiatowej Siennica III – Nowy Zglechów – powiatowi 

brakuje pieniędzy, dlatego też chce zaproponować Państwu radnym, aby zadeklarować się, że 

budżecie gminy zabezpieczymy 25 tys. zł na przebudowę tej drogi. Ta kwota pomoże nam przekonać 
Radę Powiatu do pozostawienie w ich budżecie tej drogi. Mój wniosek jest, że w pracach nad 

przyszłorocznym budżetem postaramy się znaleźć takie środki. 

Pani Hanna Dąbrowska stwierdziła, ze jeśli nie przedstawimy żadnej oferty ze swojej strony, to 

mogą nam tej drogi nie wykonać.  
Wniosek Pana Wójta został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu przez Radę Gminy. 

Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) poprosiła o nawiezienie piach na drogę do 

Truszczyna, gdyż przez ten objazd mostu jest ona prawie nieprzejezdna. 

Pan Wójt poinformował, że po wykarczowaniu krzaków chcemy usytuować tą drogę we właściwym 

miejscu. Poinformował, że nie został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 

802, z powodu braku odpowiednich środków. Na sesji Sejmiku Województwa rozstrzygnie się skąd 

przesuną brakujące pieniądze, chcą w tym roku podpisać umowę. 
Pan Sławomir Kozera (sołtys wsi Kośminy) poprosił o załatanie dziur w drodze asfaltowej przez 

jego wieś. 
Pan Wójt poinformował, że po 11 listopada rozpoczniemy łatanie dziur, do tej pory nie miałem kim 

tego wykonać. Chciałbym przed zimą wszystkie załatać. 
Pan Stanisław Majszyk poinformował, że na drodze do Krzywicy są duże dziury, które się 
powiększają i powodują zniszczenie pojazdów, a rowerem też niebezpiecznie po zmroku tamtędy 

jechać. 
Pani Hanna Dąbrowska zapytał jak się będzie odbywać rozwożenie destruktu? 

Pan Wójt poinformował, że Pan Salamon dostał listę zgłaszanych do nawożenia miejsc i ma się 
kontaktować z sołtysami tych miejscowości. 

Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) podziękował za nawożenie drogi Strugi 

Krzywickie – Chmielew, jest ona bardzo dobrze wykonana. 

Pan Ryszard Reszczyk poinformował, że już wielokrotnie prosił o wyregulowanie oświetlenia,                 

u nas jest to dobrze zrobione, ale prosiłem też o lampy Nan drodze powiatowej i koloniach. 

Pani Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) poprosiła o naprawę lub wyrównanie 

drogi przez jej wieś, od strony Państwa Cholewińskich. 

Pan Wójt poinformował, że zimowe utrzymanie dróg będziemy wykonywać we własnym zakresie, 

chyba że będzie dużo śniegu. 

 

Ad. pkt 10 
Przyjęte zostały następujące protokoły: 

- protokół Nr XXVI/13 z dnia 12.09.2013r. został przyjęty w głosowaniu: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

- protokół Nr XXVII/13 z dnia 04.10.2013r. został przyjęty w głosowaniu: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 
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Ad. pkt 11 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                     

XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 
Protokołowała:        

insp. d/s Rady Gminy   

                  
Ewa Chwesiuk    

 

 


