
PROTOKOŁ Nr XXX/14 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 06 lutego 2014 r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
05

,  a zakończono o godz. 12
35

. 

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

listy obecności. 

 

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. Pani Agnieszka Uścińska  - Radca Prawny Urzędu Gminy 

5. Pani Elżbieta Jurkowska      - Dyrektor GBP w Siennicy 

oraz 25 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

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

Pani Monika Rozalska – red. tyg. „Nowy Dzwon” 

Pani B. Nowotniak – red. tyg. „Tygodnik siedlecki” 

Pan Jarosław Ciółkowski – red. tyg. „Lokalna” 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. 

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Planowany zakres remontowy dróg gminnych i powiatowych. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska                       

i Rolnictwa. 

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

� zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2014r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 

� zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

� 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 

� zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością 
lub we władaniu Gminy Siennica 

� zmieniająca uchwałę Nr XXI.0007.172.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Siennica 

� zmieniająca uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r.              

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów 

� ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 

,,Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” 

� określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 

� podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
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� poparcia stanowiska z 30.08.2013r. Lokalnych Grup Działania z województwa 

mazowieckiego 

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. 

 

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 zdjęcie z porządku obrad pkt dotyczącego planu naprawczego                        

i przeniesienie go na sesję marcową, aby mógł przedstawić konkretne rozwiązania. 

 

Głosowanie nad wnioskiem Pana Wójta 

za – 12 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 2 głosy 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Gminy. 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 19 grudnia 2013r. do 6 lutego 2014r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa zapytał o gminne wysypisko odpadów. 

Pan Wójt poinformował, że prowadzi rozmowy z firmą EKO-SAM BIS i EKO LIDER, gdyż tylko 

te firmy są zainteresowane przejęciem naszego wysypiska. W przyszłym tygodniu będę miał  

konkretne informacje. 

Pan Ryszard Reszczyk stwierdził, że w Nowodworze odbyły się wybory sołtysa, czy coś więcej na 

ten temat się dowiemy? 

Pan Wójt poinformował, że Pani Anna Krugły, która do tej pory pełniła funkcję sołtysa 

Nowodworu, złożyła rezygnację  i w styczniu odbyły się wybory nowego sołtysa, którym został Pan 

Sylwester Strzelec. Ponadto poinformował o odśnieżaniu – były trudne sytuacje, ale na dzisiaj nie 

ma drogi, która jest nieprzejezdna. Odśnieżaliśmy ciągnikiem i równiarką, ale też musieliśmy 

skorzystać z koparko-ładowarki Pana Mistewicza. 

Pani Hanna Dąbrowska stwierdziła, że na jej terenie odśnieżania w ogóle nie było, to rolnicy sami 

sobie odśnieżali, na Zagórzu nie było odśnieżane. Składam wniosek o zwrot kosztów za paliwo, 

tym rolnikom. 

Pan Wójt wyjaśnił, że osobiście tam zajeżdżał i było odśnieżone, nikt z tych mieszkańców nie 

składał wniosku o zwrot kosztów. Ciężko było też przewidzieć o której godzinie dotrze sprzęt na 

wskazane miejsce. 

Pani Hanna Dąbrowska wyjaśniła, że jej też nikt nie sygnalizował takiego wniosku, to była jej 

własna inicjatywa. 

Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) poinformowała, że u nas do Pieciówki do soboty 

nie było dojazdu, rolnicy sami też sobie odśnieżali i nikt się nie upomniał o zwrot kosztów. Nie 

róbmy problemu, bo tak to każdy za chwilę będzie chciał. 
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Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
Pan Józef Kopa poruszył następujące sprawy: 

- rolnicy ubiegający się o dotacje mogą być poproszeni o przedstawienie raportu odnośnie gazu 

cieplarnianego. Urząd Gminy może zorganizować takie szkolenie dla rolników w tym temacie. 

- strona internetowa Gminy Siennica wygląda tragicznie, nie ma na niej zakładki, która była by 

aktualna; telefony do Starostwa są nieaktualne; sugerowałem, aby zakładkę przetargi rozdzielić na 

przetargi i zapytania ofertowe; galeria tez nieaktualna; informacja o Izbie Pamiątek Siennickich 

Szkół nieaktualne. 

- dlaczego tak mało pozyskujemy środków unijnych? Wiem, że potrzeba wkłady własnego, ale my 

się cofamy z tym tematem, np. Gm. Borowie dużo pozyskuje. Proponuję zwiększyć nacisk na 

pozyskiwanie środków unijnych, być może kogoś od tego zatrudnić. 
Pan Ryszard Reszczyk poruszył sprawę oświetlenia ulicznego – chodzi tu o zgłaszanie napraw, co 

druga lampa się świeci, ale jak kolejna się popsuje, to już jest ciemno. W tej chwili zbierane są 
zgłoszenia i jak będzie ok. 20 to dopiero firma przyjeżdża, w ten sposób można czekać nawet                          

2 m-ce, tak nie może być. U nas przy sklepie lampa się nie świeci. 

Pan Stanisław Majszyk poruszył sprawę naliczania podatku leśnego – nie ma podjętej uchwały              

w tej sprawie, więc na jakiej podstawie jest naliczany ten podatek. Powrócił do sprawy 

odwodnienia cmentarza – czy coś wiadomo w tej sprawie?  

 

Ad. pkt 5 

Planowany zakres remontowy dróg gminnych i powiatowych. 
Pan Wójt przedstawił zakres remontowy dróg: 

- gminne – nie ma typowo drogowej inwestycji prowadzonej w tym roku, podpisaliśmy umowę na 

budowę parkingów i pochylni dla niepełnosprawnych przy Ośrodku. Na rozpatrzenie czekają 
wnioski na chodnik w Kątach i Grzebowilku. Na bieżąco będą równane drogi, w lutym chcemy 

rozstrzygnąć przetarg na dowożenie kruszywa. 

- powiatowe – gotowy jest projekt na parking i chodnik przy cmentarzu w Starogrodzie oraz projekt 

odwodnienia na drodze w Siennicy III.  

W przyszłym tygodniu będziemy mogli przekazywać drewno dla ludzi potrzebujących pomocy, 

dlatego proszę sołtysów o pomoc i wskazanie takich osób. 

Pani Hanna Dąbrowska odniosła się do drogi Siennica – Zglechów – mój wniosek jest, aby kwotę 
na ten rok przeznaczyć na remont nawierzchni, gdyż to jest bardziej potrzebne niż chodniki. Stan tej 

nawierzchni jest naprawdę fatalny. 

Pani Bożena Hardej poinformowała, że jest za tym, aby zrobić cały odcinek Siennica – Zglechów, 

poprawa drogi jest potrzebna, ale chodnik po jednej stronie też potrzebny. 

Pan Józef Kopa poinformował, iż na komisjach wspominał o możliwości wybudowania                       

ul. Zachodniej za połowę ceny zapisanej w uchwale. Rozmawiałem z tą firmą, mogą to wykonać za 

150 tys. zł.  

Pani Hanna Dąbrowska stwierdziła, że nie przy każdej drodze powiatowej budowany jest 

chodnik, dyrektor szkoły w Nowym Zglechowie też zwrócił się z prośbą o chodnik, bo tam jest 

potrzebny, ale nawierzchnia jest potrzebniejsza.  

Pan Stanisław Majszyk zapytał, skoro ma być robiony chodnik w Siennicy III jak to jest zgrane             

z kanalizacją, czy to w przyszłości nie będzie kolidować? Jeśli to miało by przeszkodzić i podrożyć 
koszty to trzeba się zastanowić. 
Pan Mieczysław Krasiński (sołtys wsi Lasomin) stwierdził, że należy się zastanowić nad 

bieżącym utrzymaniem asfaltowych dróg gminnych, trzeba szybciej reagować i nie łatać zimnym 

asfaltem a zrobić to profesjonalnie. 

Pan Józef Kopa poparł wniosek sołtysa, to co jest na zimno robione to na kolejny rok znowu 

będzie łatane. Poinformował, że na drodze w kierunku Chmielewa z Krzywicy potrzeba 

zamontować przepust oraz zapytał gdzie zostały zamontowane przepusty, które zostały                        

z ul. Kołbielskiej? 
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Pan Wójt wyjaśnił, że odnośnie przepustu na drodze do Chmielewa to sołtys Strug Krzywickich 

rozmawiał na ten temat z Zastępcą, natomiast przepusty z ul. Kołbielskiej zostały zamontowane                

2 w Grzebowilku i  2 na drodze Majdan – Nowy Starogród. 

Pani Bożena Hardej zapytała o kanalizację w Siennicy III, jak ona będzie przebiegać i czy nie 

będzie kolidować z chodnikiem? 

Pan Wójt wyjaśnił, że chodnik jest po jednej stronie, a po drugiej stronie będzie szerokie pobocze                  

i tam będzie zamontowana kanalizacja. 

Pan Stanisław Majszyk odniósł się do utrzymania dróg – tam gdzie sołectwo przeznaczyło                  

z funduszu sołeckiego na dowóz żwiru i kruszywa to będzie, a co z pozostałymi wsiami, które 

zaplanowały swoje wydatki na inne cele niż drogi, czy nie będzie u nich dowożone? Za dużo zrzuca 

się na sołectwa. 

 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska                       

i Rolnictwa przedstawiła Pan Józef Kopa – Przewodniczący w/w Komisji. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 7 

Rada Gminy w Siennicy podjęła następujące uchwały: 

▪ Uchwała Nr XXX.0007.235.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.02.2014 r. w sprawie 

zmian w uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 19.12.2013 r. 
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 - została 

podjęta w wyniku głosowania: 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XXX.0007.236.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.02.2014 r. w sprawie 
zmian w budżecie Gminy na 2014 r. - została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XXX.0007.237.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.02.2014 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa 

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

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że ta pożyczka to „dociąganie pętli”, wiemy jaki jest stan 

naszych finansów, robimy wszystko za kredyt. Ta uchwała zadłuża nam gminę bardzo mocno, 

następna rada będzie musiała spłacać ta pożyczkę i wiele innych.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że tutaj spłata będzie w 2015 roku poprzez dotację. Ta pożyczka jest                 

z budżetu państwa, aby wesprzeć gminę. Wiem, że jest trudna sytuacja finansowa w gminie, ale są 
podpisane umowy  na  rozpoczęte zadania, my w tej chwili nie możemy się wycofać. 
Pan Wójt stwierdził, że w podobnej sytuacji finansowej, jak nasza gmina, jest wiele innych. Każdy 

kredyt i pożyczki wydłużyliśmy termin spłaty, aby spiąć budżet. 

 

▪ Uchwała Nr XXX.0007.238.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.02.2014 r. w sprawie 
zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących 
własnością lub we władaniu Gminy Siennica - została podjęta w wyniku głosowania: 
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za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

� Uchwała Nr XXX.0007.239.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.02.2014 r. zmieniająca 

uchwałę Nr XXI.0007.172.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica – 
została podjęta jednogłośnie. 

Pan Józef Kopa poprosił o przybliżenie treści uchwały sołtysom. 

Pan Wójt poinformował, że ta uchwała i następna mają obniżyć koszty odbioru odpadów 

komunalnych, w okresie letnim odpady będą odbierane 3 razy w m-cu. Punkt odbioru odpadów na 

wysypisku jest czynny w każda sobotę i każdy może tam zawieźć śmieci. 

Pan Stanisław Majszyk zapytał o opróżnianie śmietniczek na wsiach, kto się tym zajmuje. 

Niektóre pojemniki wystarczy raz w miesiącu opróżnić, ale jak przychodzi okres letni to nawet 

częściej. W Siennicy to zajmuje się tym pracownika, a po wsiach powinno to być rozwiązane. 

Pan Wójt poinformował, że temat ten rozwiążemy sami, w miejscowościach będą opróżniane 

kosze przy przystankach przez osoby zatrudnione do robót publicznych, będą jeździć po wsiach                

i opróżniać pojemniki. 

 

� Uchwała Nr XXX.0007.240.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.02.2014 r. zmieniająca 

uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – 
została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXX.0007.241.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.02.2014 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 
,,Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” – została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXX.0007.242.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.02.2014 r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXX.0007.243.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.02.2014 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – została podjęta 

jednogłośnie. 

Pan Józef Kopa poprosił o wyjaśnienie tej uchwały sołtysom. 

Pan Wójt poinformował, że ministerstwo spóźniło się z wydaniem rozporządzenia, dlatego                     

w I kwartale będzie drożej z obiadami, od II kw. będzie uprawniona większa liczba osób na 

dożywianie, właśnie ze względu na podniesienie kryterium dochodowego. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że do dożywiania dla dzieci nic nie ma, ale do innych zasiłków, 

my nic nie robimy aby pomóc tym ludziom usamodzielnić się. Są tak przyzwyczajeni tylko do 

brania, trzeba ich mobilizować do pracy. Ten wywiad środowiskowy trzeba lepiej przeprowadzać, 
ponieważ nie którzy nie powinni pobierać zasiłków, bo im się bobrze wiedzie. 

Pan Wójt wyjaśnił, że panie z GOPS-u dużo pomagają w znalezieniu pracy m.in. w „Kaśminie”,             

w DPS w Kątach, cały czas są w kontakcie z PUP w Mińsku Maz. Problemem jest chęć podjęcia 

pracy przez tych podopiecznych. Niektóre osoby rezygnują gdy tylko dowiedzą się ile będą 
zarabiać. 

 



6 

 

� Uchwała Nr XXX.0007.244.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 06.02.2014 r. w sprawie 

poparcia stanowiska z 30.08.2013 r. Lokalnych Grup Działania z województwa 
mazowieckiego – została podjęta jednogłośnie. 

Pani Hanna Dąbrowska zapytała, z czego możemy skorzystać będąc członkiem takiej grupy? 

Pan Wójt poinformował, że z powiatu mińskiego 7 gmin należy do LGD ZM. Nasi mieszkańcy 

mogą aplikować o środki unijne. Jako gmina możemy w tym roku złożyć jeden wniosek na 50 tys. 

zł lub 2 wnioski po 25 tys. zł. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że powinna być pomoc z Gminy przy wnioskach                                

o dofinansowanie. Nasze stowarzyszenie ma gotowy wniosek, ale nie wiemy czy to będzie 

spełniało kryteria. 

 

Ad. pkt 8 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
Pan Wójt udzielił następujących wyjaśnień: 
- spotkanie dla rolników - odnośnie gazów cieplarnianych - zrobię takie spotkanie w jak 

najszybszym czasie, dla tych kto podlega pod ten wymóg; 

- strona internetowa - pewne działania już podjęliśmy, dalsze prace i zmiany będą prowadzone, nasz 

informatyk ma także w swoim zakresie działania obronne i zarządzanie kryzysowe; 

- środki unijne - sporo pozyskaliśmy do tej pory środków, może nie jesteśmy wśród liderów, ale 

dużo jest robione  ze środków zewnętrznych. W urzędzie zrobimy przesunięcia albo zatrudnimy 

nowa osobę; 
- lampy uliczne - raz na dwa tygodnie usuwane są awarie, ze względów finansowych nie 

ogłaszaliśmy przetargu na naprawę; 
- odwodnienie cmentarza – sprawa jest skomplikowana, najpierw musimy zrobić raport, a później 

utylizacja tych wód, trzeba ściągnąć fachowca, aby to ocenił i powiedział ile nas to wyniesie. 

Pani Skarbnik wyjaśniła kwestię podatku leśnego – średnią cenę ustala się na podstawie 

komunikatu GUS, Rada Gminy może obniżyć tę kwotę, na 2014 rok ta cena to 37 zł/m
3
. W związku 

z tym, że ta kwota co roku maleje to uchwala nie była podejmowana. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że jeśli chodzi o odwodnienie to to samo usłyszał na 

poprzedniej sesji, na tą miały być już określone koszty, konkretne informacje. 

 

Ad. pkt 9 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
Pan Wójt poruszył sprawę utworzenia w Grzebowilku miejsca przetwarzania aluminium – 

wpłynęły wnioski od mieszkańców Grzebowilka, wezwaliśmy wszystkie strony do odniesienia się 
do tych zarzutów. Odniosła się tylko jedna firma, będziemy informować na bieżąco. Wygląda na to, 

że nie będziemy mogli wydać negatywnej opinii. Będziemy to monitorować, zbieramy dodatkowe 

materiały. Oficjalnie mówić, że ja tej firmy nie ściągałem, wydzierżawili działkę od Pana Rybaka. 

W Polsce taka instalacja nie działa, w Europie chyba też nie ma, więc ciężko się donieść do tego.  

Pan Przewodniczący poinformował, że my nie wiemy jak to będzie działało, nie mamy 

możliwości zobaczyć jak to działa. Od zabudowań nie jest to jednak tak daleko, nawet od szkoły. 

My się tego obawiamy, jest to metoda inwazyjna. Wykorzystamy wszystkie możliwości protestu. 

Być może lidzie znaleźli by tam pracę, ale nie mamy porównania, nie wiemy jak to działa. 

Pan Wójt poinformował, że po tym spotkaniu w Grzebowilku firma się z nim skontaktowała, że 

chcą to robić na większą skalę, ale w Grzebowilku jest na to za mało miejsca, powiedziałem im, że 

na terenie naszej Gminy na ta chwile nie takiego obszaru. 

Pan Stanisław Kot (sołtys wsi Chełst) zapytał, czy coś wiadomo na temat poprowadzenia linii 

wysokiego napięcia miedzy Chełstem a Teresinem? 

Pan Wójt poinformował, że o szczegóły linii można się zgłosić do Anety Wąsowskiej, Energetyka 

się do nas zwracała, wszystkie decyzje są pouzgadniane. 

W tym roku chcemy skontrolować całą gminę jeśli chodzi o deklaracje podatkowe. 

Ponadto poruszył sprawę studium i planu zagospodarowania przestrzennego – przez 1,5 roku były 

zbierane wnioski, już raz było wyłożenie studium, ale wszyscy nigdy nie będą zadowoleni. Nic nie 
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stoi na przeszkodzie, aby radni uczestniczyli w najbliższym wyłożeniu studium. Studium to 

wyznaczenie kierunku, a plan to jest dopiero szczegółowy. Mamy już wszystkie uzgodnienia, 

będziemy ogłaszać o zapoznaniu się z tym studium i jeśli nie będzie dużo uwag, to na kolejnej sesji 

chcielibyśmy to wprowadzić. 
Pan Stanisław Majszyk  stwierdził, że my jako Rada nie będziemy przyjmować tego planu, ale 

chcemy wiedzieć co się będzie działo. Tutaj opinii Rady Gminy nie było, ale wizje Rady powinna 

być przedstawiona. Proponuję w najbliższym czasie spotkanie Rady Gminy odnośnie tylko studium 

i planu. 

 
Ad. pkt 10 
Protokół Nr XXIX/13 z sesji Rady Gminy w Siennicy odbytej w dniu 19 grudnia 2013 r. został 

jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. pkt 11 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                     

XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 
Protokołowała:        

insp. d/s Rady Gminy   

                  
Ewa Chwesiuk    
 

              

          
 

 

 

 


