
PROTOKOŁ Nr XXXI/14 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 27 marca 2014 r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 13
30

. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 tj. 93 % 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 Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło - Kierownik SPZOZ 

6. Pani Elżbieta Jurkowska      - Dyrektor GBP w Siennicy 

oraz 30 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” 

Pan Jarosław Ciółkowski – red. tyg. „Lokalna” 

Pan Eugeniusz Karpiński – red. tyg. „Życie siedleckie” 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Przedstawienie planu naprawczego finansów Gminy Siennica. 

5. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

6. Ocena stanu funkcjonowania służby zdrowia na ternie Gminy w 2013 r. wraz z podjęciem 

stosownej uchwały. 

7. Realizacja zadań statutowych przez GOPS w 2013 r. 

8. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy w 2013 r. wraz z podjęciem 

stosownej uchwały. 

9. Analiza funkcjonowania urządzeń komunalnych istniejących na ternie gminy za 2013 rok. 

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

� zmian w uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 

� zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

� wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Siennica środków stanowiących 

fundusz sołecki 

� wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17.02.2011 r.               

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce 

� przejęcia w zarząd przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach 

powiatowych na terenie Gminy Siennica 

� przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na ternie Gminy Siennica w 2014 r.” 

� nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk 

� zmian w uchwale Nr XXX.0007.241.2014 dot. ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „Pomoc Gminy w zakresie 

dożywiania” 

� zmiany uchwały Nr XXXII/249/10 z dnia 28.10.2010r. w sprawie uchwalenia „Planu odnowy 

wsi Kąty” 

� zmiany uchwały Nr XXIII/175/09 z dnia 30.06.2009r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy 

Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica 
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11. Stanowisko Rady Gminy w Siennicy dotyczące działalności firmy Contra Vastum na terenie wsi 

Grzebowilk. 

12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

15. 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 wniósł o wprowadzenie do porządku obrad  uchwały w sprawie zmian w planie odnowy 

wsi Kąty oraz drugą w sprawie zmian w planie odnowy wsi Grzebowilk. Te zmiany są potrzebne do 

uzupełnienia wniosku o dofinansowanie na wykonanie chodników w tych wsiach. 

Pan Józef Kopa zgłosił wniosek o przesunięcie pkt dotyczącego planu naprawczego finansów 

gminy zaraz po sprawozdaniu Wójta. 

Pan Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt dotyczącego 

wyrażenia przez Radę Gminy stanowiska w sprawie działalności firmy Contra Vastum na terenie 

wsi Grzebowilk. 

 

Wszystkie w/w wnioski zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniach. 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 07 lutego do 27 marca 2014 r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Pan Józef Kopa poinformował, że wszystkie odpady muszą trafić do RIPOK-u, wiem, że EKO-

SAM BIS nie ma instalacji, więc gdzie wywożą? 

Pan Wójt odpowiedział, że do instalacji Lekaro są wywożone odpady. 

Pani Hanna Dąbrowska zapytała, czy gmina ma jakiś wpływ na terminy odbioru odpadów, chodzi 

tu o gabaryty, aby jak najszybciej je odebrać. 
Pan Wójt wyjaśnił, że firma podzieliła gminę na 5 sektorów, przedstawiciele firmy jutro i w sobotę 
pojadą z naszymi pracownikami w teren, aby nie było problemów z odbiorem. 

 

Ad. pkt 4 

Przedstawienie planu naprawczego finansów Gminy Siennica. 
Pan Wójt poinformował, że ma plan krótkookresowy na 2014 rok i długookresowy. W 2014 roku 

planujemy: 

- zmiany organizacyjne i personalne w UG – ok. 40 tys. zł oszczędności; 

- w kwietniu rozpocznie się kontrola podatkowa, po dotychczasowych kontrolach mamy dodatkowe 

50 tys. zł; 

- kontrola przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych –za nielegalne przyłącza będą kary, ale 

najpierw będzie abolicja, do końca czerwca można zgłaszać przyłącza bez kar. 

Plan długookresowy to dyskusja nad tematem oświaty, w tym zlecenie zewnętrznej firmie 

opracowania planu reorganizacji naszych placówek. Od tego tematu nie uciekniemy niestety, lepiej, 

żeby to zrobiła zewnętrzna firma. 

Pan Józef Kopa zapytał, czy te zmiany pozwolą na zamknięcie budżetu w tym roku? 



3 

 

Pan Wójt stwierdził, że to czy budżet się zamknie w tym roku to będzie w większości zależało od 

środków zewnętrznych, wpływów z podatków głównie. Na papierze mamy środki, jednak gorzej 

jest faktycznie. Jeśli będą wpływały środki z podatków, to budżet się zamknie.  

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że tak optymistycznie by nie podchodził, gdyż nie znamy 

jeszcze końcowej subwencji oświatowej, bo w tamtym roku były obcięte środki i to zachwiało 

budżetem. 

Pan Wójt poinformował, że dostaliśmy już ostateczną wersję subwencji i mamy dodatkowe środki 

na oświatę. Teraz wszystko zależy od wpływów z podatków.  

 

Ad. pkt 5 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
Pan Józef Kopa przedstawił wszystkim, jak gmina Borowie pozyskała środki unijne na zadania 

inwestycyjne, wykonali 14 dróg gminnych i parkingi. Na przykładzie tej gminy widać iż, mówienie, 

ze nie można było pozyskać środków zewnętrznych, to mówienie nieprawdy. Tam dostali środki 

świetlicę wiejską, a nawet na rozbudowę budynku Urzędu Gminy, nie mówiąc o świetlicach 

wiejskich czy SPZOZ. Dlaczego w naszej gminie nie pozyskujemy tych środków? 

Pan Wójt stwierdził, że my też mamy się czym pochwalić, kiedy nasza gmina kończyła 

wodociągowanie, wiele gmin, w tym Borowie, nie mieli całej zrobionej. Na drogi również 
składaliśmy wnioski, m.in. droga Drożdżówka-Dzielnik. Problem z drogami polegał na tym, ze nie 

mamy dróg krajowych, tylko jedną wojewódzką. Składaliśmy wniosek na ulice w Siennicy, ale w 

tym czasie była powódź i tamte gminy, gdzie były zalane dostały dodatkowe punkty. Mamy inne 

projekty, np. w Dąbrowie miejsce spotkań, w Grzebowilku stawy, chodnik na ul. Kołbielskiej. 

Może za mało ‘sprzedajemy” to co robimy, nie chcemy się porównywać z innymi gminami. 

Obecnie realizujemy rozbudowę wodociągów i kanalizacji, został złożony wniosek na SUW                 

w Siennicy. 

Pan Zastępca Wójta stwierdził, że nie mamy się czego wstydzić, od 2010 roku mamy wiele 

inwestycji: ul. Kołbielska, boisko „Orlik”, rozbudowa wodociągów i kanalizacji, droga 

Drożdżówka-Dzielnik, droga Nowy Starogród – Majdan, skwer w Sienicy, chodnik w Starogrodzie, 

został złożony wniosek na świetlice w nowym Zglechowie i pozytywnie rozpatrzony, a także 

wniosek na chodnik w Kątach i Grzebowilku, stawy w Grzebowilku, miejsce spotkań w Dąbrowie, 

pompy ciepła, ul. Tartaczna. Na pewno nasza gmina pozyskuje środki, a nawet jest w czołówce w 

powiecie. 

Pan Wójt poinformował, ze u nas był także modernizowany SPZOZ ze środków zewnętrznych. 

Pan Józef Kopa stwierdził, że Borowie leży przy takiej samej drodze jak my, co stało na 

przeszkodzie, aby wnioskować o pieniądze na drogi gminne? 

Pan Wójt wyjaśnił, że oprócz Halinowa, Sulejówka i miasta Mińsk Maz. Żadna gmina nie dostała 

środków z RPO. W tym roku będzie przebudowa drogi wojewódzkiej przez Żaków, Pogorzel                 

i Nową Pogorzel, tam robiliśmy projekty chodników. W tym roku ul. Czarnockiego będzie 

przebudowywana. 

 

Ad. pkt 6 

Ocenę stanu funkcjonowania służby zdrowia na ternie Gminy w 2013 r. przedstawiła Pani 

Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – Kierownik SPZOZ. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Pan Ryszard Reszczyk poruszył sprawę etatu stomatologa – był ostatnio w kolejce do zapisu                

i o godz. 6
20

 już się nie załapał, jak ten problem rozwiązać? Jeśli chodzi o panią protetyk to można 

wprowadzić zarządzenie, aby najpierw byli zapisywani z naszej gminy, a później pozostali? 

Pani Kierownik wyjaśniła, ze jeśli chodzi o stomatologa to mamy pół etatu z NFZ, gdyż                        
w Siennicy przyjmuje druga pani stomatolog i ona ma również pół. W II półroczu będziemy starali 

się negocjować z NFZ o zmianę na cały etat. Jeśli chodzi o protetykę i inne działy – to jest to 

opieka specjalistyczna, która nie jest objęta rejonizacją. 
Pan Marek Soćko stwierdził, że rejestracja telefoniczna ośrodku jest od godz. 8 do 9, a dopiero po 

godz. 9 udało mu się dodzwonić. 
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Pani Kierownik wyjaśniła, że w godzinach porannych odbywa się największa rejestracja 

pacjentów, telefonicznie i osobiście. 

 

Uchwała Nr XXXI.0007.245.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27.03.2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  za 2013 rok Samodzielnego 
Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siennicy – została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 7 

Realizację zadań statutowych przez GOPS w 2013 r. przedstawił Pan Grzegorz Zieliński – 
Wójt Gminy. 

(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 8 

Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy w 2013 r. przedstawiła Pani 

Elżbieta Jurkowska – Dyrektor w/w jednostki. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Pan Ryszard Łubkowski stwierdził, że nasza gmina to jest „pustynia kulturalna”. Rozmawiałem          

z Panią Dyrektor i powołanie Gminnego Domu Kultury jest niemożliwe, ale pracownice biblioteki 

mogą być animatorami kultury, można też zaangażować inne osoby. Można opracować program,          

ja mogę poprowadzić pracownię plastyczną. Biblioteka ma skromne warunki lokalowe, ale Prezes 

OSP jest w stanie udostępnić dwie sale. 

Pan Wójt stwierdził, aby te parę osób się spotkało, opracowało jakiś program i dopiero mielibyśmy 

nad czym głosować. 
Pani Dyrektor poinformował, że chodzi nam o zebranie osób z biblioteki, urzędu i radnych i coś 
opracujemy. To jest na razie zasygnalizowanie problemu. 

 

Uchwała Nr XXXI.0007.246.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27.03.2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Siennicy – została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 9 

Analizę funkcjonowania urządzeń komunalnych istniejących na ternie gminy za 2013 rok 

przedstawił Pan Grzegorz Zieliński – Wójt Gminy. 
(Materiał w załączeniu) 

Pan Józef Kopa stwierdził, że średnio 100 tys. zł ginie „na wodzie” w wyniku awarii                            

i nielegalnych przyłączy, może nie warto czekać do końca czerwca z tymi kontrolami? 

Pan Wójt poprosił sołtysów o zgłaszanie jakiś przecieków wody i awarii, gdyż czasami wykrycie 

tego trwa 1-2 tygodnie i duża ilość wody ginie. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że podwyżka ceny wody nie była potrzebna, wystarczyło tylko 

uszczelnić system, a byśmy zyskali, a nie stracili. Gorzej jest z oczyszczalnią ścieków, tam jest                 

400 tys. zł straty, a o cenie ścieków nic się nie mówi. Fakt, że korzysta tylko Siennica, a ścieki 

dowożone są drogie. Deficyt na oczyszczalni jest duży, tutaj trzeba poszukać środków.  

Pan Wójt stwierdził, ze mamy najtańszą wodę i ścieki w powiecie, a nawet województwie. Trzeba 

zrobić coś, aby znaleźć nielegalne przyłącza. Zastanawiam się nad podniesieniem ścieków                     

w kanalizacji, gdyż niektórzy traktują to jak śmietnik i wrzucają wszystko, a to powoduje szkody            

w sprzęcie. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, iż dobrze, ze mamy tą wodę tanią, ale trzeba uszczelnić system. 

 

Ad. pkt 10 

Rada Gminy w Siennicy podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XXXI.0007.247.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.03.2014 r. w sprawie 

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

podjęta w wyniku głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XXXI.0007.248.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.03.2014 r. w sprawie 
zmian w budżecie Gminy na 2014 r. - została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa odniósł się do sprawy drogi Nowy Starogród – Majdan – poinformował, iż nie jest 

przeciwny budowie dróg, na tej drodze po rozpoczęciu prac okazało się, ze jest błąd w projekcie, 

przez co gmina musi dołożyć 60 tys. zł. Tymi środkami powinniśmy obciążyć projektanta, jestem 

za tym, aby tę pozycję usunąć z uchwały. 

Pan Wójt stwierdził, że temat był znany radnym, faktem jest, że ten projekt był w ramach 

specustawy. Po wejściu wykonawcy okazało się, że są błędy w projekcie, musieliśmy ratować tą 
drogę, dostarczone było kruszywo, które mogło iść na inne drogi. Wszczęliśmy procedurę, aby 

odzyskać te środki od projektanta. Wykonawca nie jest winien, a prace wykonał i musi mieć 
zapłacone.  

Pan Józef Kopa stwierdził, że praca jest wykonana i trzeba zapłacić, a Pan Wójt kolejny raz stawia 

nas „pod ścianą”. 

Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) stwierdziła, że dziwi ją fakt, że pan radny stawia 

taki wniosek. My czekamy na tą drogę wiele lat, ludzie jej potrzebują, a tutaj jest wina po stronie 

projektanta. 

Pani Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) poparła panią sołtys ze Starogrodu,               

w trakcie wykonywania prac samochody zostawały na tej drodze, nikt nie mógł przejechać, a gmina 

temu nie jest winna. My tej drogi potrzebujemy, ludzie jeżdżą do pracy, a dzieci do szkoły. 

Pan Krzysztof Osica (sołtys wsi Majdan) poparł słowa poprzedników, ta droga jest potrzebna,              

w czasie gdy była robiona droga do Dłużewa, miała być później do nas robiona i my czekamy. 

Pan Stanisław Majszyk poinformował, że każda droga jest potrzebna, tutaj chodzi o sposób 

załatwienia tej sprawy. Dobrze, ze mieliśmy swój tłuczeń, a gdybanie było to by podrożyło koszty. 

Ten tłuczeń mógł iść na inne drogi gminne. Tutaj zawinił projektant i on ponosi odpowiedzialność. 
Trzeba było zrobić sesję nadzwyczajną lub spotkanie radnych i poinformować nas o tym co się 
dzieje. 

Pan Wójt wyjaśnił, że gdyby wiedział co się stanie to by nie zaczynał, dlatego też dalszej pracy na 

tej drodze nie będzie bez weryfikacji projektu. To była natychmiastowa decyzja, mogłem zrobić 
zebranie, ale to by wstrzymało prace, a droga była nie przejezdna. Wykonawcy musimy zapłacić,               
a z projektantem idziemy do sądu. 

Pan Bogusław Niemirka stwierdził, że nie widzi innego rozwiązania jak dołożyć te pieniądze                

w budżecie. Wykonawca wykonał pracę więc musimy mu zapłacić. Z projektantem pójdziemy do 

sądu, ale to trochę potrwa. Przed kolejnymi pracami projekt musi być poprawiony.  

Pan Józef Kopa wyjaśnił, iż nie sprzeciwia się budowie tej drogi, chodzi o sposób tego wykonania. 

Można było zablokować ten odcinek na 2 dni i zwołać sesję nadzwyczajną, aby nas poinformować. 
 

� Uchwała Nr XXXI.0007.249.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.03.2014 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Siennica środków stanowiących 
fundusz sołecki – została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXXI.0007.250.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.03.2014 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17.02.2011 r.               
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w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce - 
została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXXI.0007.251.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.03.2014 r. w sprawie 

przejęcia w zarząd przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach 
powiatowych na terenie Gminy Siennica – została podjęta w głosowaniu: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

� Uchwała Nr XXXI.0007.252.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.03.2014 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na ternie Gminy Siennica w 2014 r.” – została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXXI.0007.253.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.03.2014 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk – została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXXI.0007.254.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.03.2014 r. w sprawie 

zmian w uchwale Nr XXX.0007.241.2014 dot. ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „Pomoc Gminy w zakresie 
dożywiania” – została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXXI.0007.255.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.03.2014 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXII/249/10 z dnia 28.10.2010r. w sprawie uchwalenia „Planu 
odnowy wsi Kąty” – została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXXI.0007.256.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.03.2014 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIII/175/09 z dnia 30.06.2009r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy 
Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt 11 

Stanowisko Rady Gminy w Siennicy dotyczące działalności firmy Contra Vastum na terenie 

wsi Grzebowilk. 
Pan Przewodniczący poinformował, iż do Rady Gminy wpłynęło pismo od Stowarzyszenia 

Przyjaciół Rozwoju Grzebowilka, wchodzi w nim o poparcie negatywnego stanowiska odnośnie 

możliwej działalności firmy odzyskującej aluminium na terenie Grzebowilka. Mieszkańcy napisali 

petycję do Wójta. My jako mieszkańcy mamy ograniczone pole manewru, dlatego zwrócili się do 

rady Gminy o podjęcie swojego stanowiska. Firma szuka większego terenu pod swoją działalność, 
na tą chwilę nie ma takiego w naszej gminie, ale co będzie jeśli znajdą. Przewodniczący przytoczył 

treść stanowiska Rady Gminy.  

Pan Józef Kopa stwierdził, że jeśli RDOŚ wyda pozytywną opinię, to Wójt ma związane ręce                 

i musi wydać pozytywną decyzję. Można ewentualnie przeanalizować obecny plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Przewodniczący poinformował, że konserwator wyraził zgodę na taką działalność, jest to 

blisko zabudowy mieszkaniowej. Sprawa była skierowana do prokuratury o poświadczenie 

nieprawdy. Chciałbym, abyście Państwo poparli nasze wnioski. 

 
Głosowanie nad stanowiskiem Rady Gminy dotyczącym działalności firmy Contra Vastum 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 
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Ad. pkt 12 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
Odpowiedź została udzielona w pkt 5. 

 

Ad. pkt 13 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
Pan Bogusław Niemirka odniósł się do sprawy pozyskiwania środków unijnych przez Gminę 
Borowie – wnioski na drogi były składane w 2008 roku, były to czasy, gdzie rozpoczęły się nabory 

dopiero. Budżet gm. Borowie jest bardziej teraz zadłużony od naszego, poza tym tamta gmina ma 

więcej kółek wiejskich, gdzie one same występowały z inicjatywą. Stwierdził, że przy okazji 

reorganizacji Urzędzie znajdzie się osoba odpowiednia do pozyskiwania środków zewnętrznych.  

Pan Józef Kopa stwierdził, ze całe Borowie jest skanalizowane, tam już jest IV etap zrealizowany. 

Mam wrażenie, że nasza gmina składa  wnioski, tam gdzie jest nisza. Ile było spotkań w Dąbrowie 

czy Grzebowilku?  

Pani Bożena Hardej zapytała, czy w studium są tereny uwzględnione pod tereny przemysłowe? 

Pan Wójt wyjaśnił,, że są pod tereny usługowe, w rożnych miejscach, poza zabudowaniami i w ich 

okolicy. 

Pan Stanisław Majszyk zapytał co się dzieje z działkami przy wysypisku i tam gzie było 

kruszywo, czy ktoś się tym zainteresował? Tak samo działka przy cmentarzu, co się będzie z tym 

działo? 

Stwierdził, że co siódmy mieszkaniec w naszej gminie korzysta z pomocy społecznej, to jest dużo, 

podobnie dochody rolników uprawniają do korzystania z tej pomocy, nie wielu jednak osiąga taki 

dochód. Trzeba apelować o zmianę tego. 

Pan Wójt wyjaśnił co następuje jeśli chodzi o działki; 

- za Skropolem – w planie jest pod działki usługowe 

- za wysypiskiem – w aktualnym planie jest po wysypisko, natomiast w nowym ma być pod farmę 
fotowoltaiczną, 
- przy cmentarzu – pod powiększenie cmentarza na tę chwilę. 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że zapis jest pod farmę fotowoltaiczną, a jeśli nie trafi się 
inwestor, to powinno być inaczej zapisane. 

Pan Wójt wyjaśnił, że to jest na razie ogólny zapis w studium, dopiero w planie są szczegółowo 

zapisane. 

 

Ad. pkt 14 
Protokół Nr XXX/14 z sesji Rady Gminy w Siennicy odbytej w dniu 06 lutego 2014 r. został 

jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. pkt 15 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                     

XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 
Protokołowała:        

insp. d/s Rady Gminy   

                  
Ewa Chwesiuk    

 

 


