
PROTOKOŁ Nr XXXII/14 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 22 maja 2014 r. 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 14
20

. 

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. Pan Andrzej Gawłowski   - Zastępca Wójta 

3. Pani Małgorzata Pańczak - Sekretarz Gminy 

4. Pani Danuta Zwierz          - Skarbnik Gminy 

5. Pani Agnieszka Uścińska  - Radca Prawny Urzędu Gminy 

oraz 22 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 Wiesława Miszura – nauczyciel PSP w Starogrodzie 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.  

6. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 2013r. wraz z podjęciem stosownej uchwały. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2013 r.  

8. 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.  

� zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów” w ramach PROW na lata 2007-2013 

� zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa 

parkingu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy”                  

w ramach PROW na lata 2007-2013  

� określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica  

� przystąpienia Gminy Siennica w roli Partnera do projektu systemowego – pn. Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – 

„Moja przyszłość” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

Partnerstwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. 

Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup                            

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  

� określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości  

� uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Starogród na lata 2014-2021 w Gminie Siennica 
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9. Sprawozdanie z realizacji 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 2013 roku. 

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

13. 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 uchwalenia Planu 

Odnowy Miejscowości Starogród. Mamy zweryfikowany wniosek z LGD ZM, chodzi tu o miejsca 

postojowe i chodniki. 

 

Głosowanie nad wnioskiem Pana Wójta – wprowadzenie uchwały 

za - 14 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 1 głos 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 28 marca do 22 maja 2014 r.  
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Pan Wójt poinformował, że ostatnie ulewy spowodowały podtopienia w Chełście i Borówku oraz 

na Mroziku i w Starogrodzie, w związku z tym będą wykonane rowy. W przyszłym tygodniu 

rozpocznie się koszenie poboczy przy gminnych drogach asfaltowych. 

Pan Józef Kopa zapytał się o koszty zadania w Starogrodzie, chodzi o chodnik i miejsca postojowe 

przy cmentarzu? Jaki udział będzie miało w tym starostwo, czy można parafię w to wciągnąć? Jeśli 
pojawiły się jakieś środki na cmentarze, to można pomyśleć o naszym komunalnym cmentarzu               

i odwodnieniu na nim. 

- spotkanie z USKOM – nasze składowisko nie będzie rozbudowywane, więc niewiele odpadów 

tam wejdzie, to nie wiem czy oni w to wejdą. 
Pani Hanna Dąbrowska odniosła się do inwestycji w Starogrodzie – to przy drodze powiatowej 

będzie, ja kiedyż chciałam zrobić chodnik przy drodze powiatowej z funduszu sołeckiego, ale mi 

odmówiono, bo gmina nie może inwestować przy drogach powiatowych, a tutaj jest wybiórczo 

traktowane. Nie wykluczone, że powiat najpierw zajmie się tym, a nie naszą drogą. 
- w prasie był artykuł na temat funduszy norweskich, gmina Cegłów wystąpiła z takim wnioskiem, 

czy my również możemy? 

Pan Stanisław Majszyk poinformował, ze odbyła się objazdowa komisja po drogach i widać po 

niej, że niektóre drogi nie były równane. 

Pan Tomasz Lorens stwierdził, że w Starogrodzie jest kawałek chodnika i drogi asfaltowej. 

Pan Wójt wyjaśnił następujące sprawy: 

- wysypisko – mam wątpliwości czy dojdzie do skutku, więc rozpocząłem prace nad rekultywacją 
wysypiska; 
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- Starogród – to dwa sołectwa przeznaczyły fundusz sołecki na projekt. Jeśli to zaczniemy to 

starostwo zrobi podbudowę pod drogę asfaltowa i to będzie ich wkład.  

- objazd dróg – ¾ wniosków dotyczyła dróg, głównie równania i dosypywania, niektóre drogi były 

dwa razy równane, teraz widać, że jeszcze trzeba kilka porównać, ale to z dosypaniem kruszywa.  

Była tam poruszana kwestia wpuszczania ścieków do studzienki, od 1 czerwca 2013 r. 

wprowadzony został system, aby tylko na oczyszczalni można spuszczać ścieki i przez uprawnione 

firmy. Dwa razy była awaria stacji zlewczej. Cały czas jest monitorowana.  

Była też sprawa nieporządku przy rekultywowanym wysypisku, zostało to poprawione                             

i uporządkowane. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, ze po ulewach były 3-4 miejsca, w których jest potrzeba 

wykonania przepustów (m.in. Julianów, Majdan). 

Pani Hanna Dąbrowska stwierdziła, ze jeśli będzie robiona droga Starogród – Borówek to nasza 

nie będzie robiona. 

Pan Wójt wyjaśnił, ze najpierw będzie robiona droga do Zglechowa, mam zapewnienie. 

Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że pobudowanie parkingu w Starogrodzie będzie droższe niż 
położenie asfaltu. 

Pan Ryszard Reszczyk zapytał o ocenę dyrektorek – jak one wypadły, na ile zostały przedłużone 

umowy i czy była potrzebna ocena w przedszkolu? 

Pan Wójt odpowiedział, że pani dyr. ZS w Żakowie dostała ocenę wyróżniającą, a dyr. PSP w 

Grzebowilku i p.o. dyr. W Gminnym Przedszkolu dostały dobre oceny. Umowy zostały 

przedłużone na 5 lat. W przedszkolu potrzebna była ocena, aby obecna pani p.o. dyrektora mogła 

startować w konkursie na stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola. 

-  Starogród – 769 501 zł tyle wynosi wartość kosztorysowa projekty, z czego 142 454 zł netto 

parkingi i chodniki. Obydwa sołectwa przeznaczyły fundusz sołecki na to zadanie. 

Pan Stanisław Majszyk zapytał, czy ten parking ułatwi funkcjonowanie cmentarza? 

Pan Wójt stwierdził, że przy uroczystościach to nawet w Siennicy parking przy cmentarzu nie 

rozwiązuje problemu. 

Pani Bożen Hardej odniosła się do ocen dyrektorek i stwierdziła, że Rada Gminy powinna być 
poinformowana na o kończącej się kadencji. 

Pan Wójt wyjaśnił, że to jest procedura, ja muszę mieć ocenę, aby przedłużyć umowy na kolejną 
kadencję. 
 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
Pan Ryszard Łubkowski poinformował o poszerzeniu oferty biblioteki, chcemy zorganizować 
piknik w dniu 29 czerwca br., aby pokazać nasze placówki oświatowe, oprawę muzyczną zapewnią 
lokalne zespoły, będą konkursy i zabawy. Może sołtysi znają ludzi, którzy mogą poprowadzić 
jakieś sekcje w bibliotece. Od czerwca rusza sekcja plastyczna, którą sam poprowadzę.  
Pan Józef Kopa zadał pytanie w imieniu mieszkańca ul. Ogrodowej w Siennicy: czy będzie 

wybudowany tam wodociąg, skąd będą na to pieniądze? Ma ten człowiek dom pobudowany, ale nie 

ma wody. 

Stwierdził, że gminna oczyszczalnia został wybudowana nie do końca prawidłowo, gdyż nie ma 

wentylacji, a karta została zrobiona poza projektem, jak odbył się odbiór? 

 

 

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 09.05.2013 r. do 22.05.2014 r. 

przedstawił Pan Piotr Rosik – Przewodniczący w/w Komisji. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2013 rok przedłożył Wójt Gminy                                       

– Pan Grzegorz Zieliński.                                                                            (Sprawozdanie w załączeniu) 
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Przewodniczący Rady Gminy - Pan Witold Sokół odczytał treść Uchwały Nr Si.155.2014 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Siedlcach                  

z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siennica 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2013 rok. 
 

Skład Orzekający wydał w tej sprawie pozytywną opinię. 
                                                                                                        (Uchwała RIO w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że na papierze wszystko ładnie wygląda, ale niepokojącą 
sprawą jest 50% udział w oświacie, gdyby to wynosiło 30% to było by dobrze. Nadal rośnie dług 

publiczny, on w rzeczywistości jest większy. Na transport bardzo mało jest przeznaczane, głównie  

z funduszy sołeckich są drogi robione. Zaapelował o wykonywanie inwestycji w innych 

miejscowościach, nie tylko Siennicy. Zróbmy cokolwiek w innych wsiach, samo równanie dróg nie 

wystarczy, trzeba doprowadzić wodę, zrobić ludziom przepusty tam gdzie wjeżdża ciężki sprzęt. 
Jeśli chodzi o oświatę to gmina takich wydatków nie może ponosić. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że WPF to prognoza, to są kwoty prognozowane i prawdziwe.                       

W oświacie 50% to wynoszą wydatki ogółem. Dług wzrósł ponieważ subwencja oświatowa została 

zmniejszona o 500 tys. zł, dodatkowo udziały w podatku dochodowym też zmalały. Rok. 2013 był 

bardzo ciężki i trudny dla mnie jako skarbnika. 

Pan Józef Kopa stwierdził, że była inwestycja w postaci modernizacji gminnej oczyszczalni, odbył 

się odbiór, ale nie do końca zgodnie z projektem to było; 

- brak nadzoru nad rozprowadzaniem kruszywa z wiertni – 30 cm kruszywa wystarczy, ale po 

objeździe znaleźliśmy nawet 50 cm grubość kruszywa na drodze. W Grzebowilku w stronę Chełstu 

nawożenie na tej drodze się nagle kończy, trzeba było do samego Chełstu to zrobić. 
- droga Nowy Starogród – Majdan – po prawej stronie nie ma rowów, po tych ulewach 

przejechałem tą drogą, te zjazdy są już rozjeżdżone. Trzeba było krótszy odcinek zrobić a lepiej. 

- wydaliśmy 22 tys. zł na podpychanie piasku na wysypisku, chociaż mamy DET-a, jego remont 

może wynieść 5-10 tys. zł; 

-  składowisko – wysłał Pan pisma do firm o dosypanie odpadów, trzeba było do większej liczby 

firm wysłać, to błąd który można było wykorzystać; 
- zbyt małe zaangażowanie w negocjacje z Panem Wiąckiem – można było to wcześniej zrobić, nie 

czekać na ostatnią chwilę. 
Można było korzystać z pomocy radnych, np. mojej odnośnie oczyszczalni. Budżet mógł być lepiej 

wykonany. 

Pan Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

- droga Starogród – Majdan – spadek na drodze jest w kierunku rowów; 

- Pan Wiącek – wrócił z podatkiem do nas, taką zmianę zrobił w Urzędzie Skarbowym; 

- oczyszczalnia – w tym temacie wypowiem się przy odpowiedziach na interpelacje. 

Rok 2013 był bardzo trudny i budżet do realizacji, ale udało się go zamknąć. 
Pani Hanna Dąbrowska stwierdziła, ze przy wydatkowaniu środków, szczególnie jeśli jest ich 

mało, to trzeba robić najpotrzebniejsze rzeczy, chodzi tu głownie o drogi żwirowe. Potrzeba więcej 

materiałów na drogi dojazdowe.  

Pan Stanisław Majszyk odniósł się do dokumentacji na chodniki przy drogach gminnych – robimy 

tego dużo, ale z tego co Pan Kopa się dowiedział to nie musieliśmy robić projektów, czy zostało to 

rozwiązane? 

Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli robimy projekty chodników przy drogach powiatowych czy 

wojewódzkich to po pewnym czasie wracają do nas poprzez modernizację dróg przy, których są 
zlokalizowane. 

Pan Przewodniczący poruszył sprawę oświaty, przejęliśmy ZS Siennica i nie mamy jeszcze 

doświadczenia. Ze strony gminy nie ma komunikacji ze szkołą, np. pani dyrektor chciała 

wprowadzić program, aby rodzice mogli mieć podgląd ocen swoich dzieci. Były szkolenia, a gmina 

musi zainwestować ok. 1800 zł, aby to weszło, ale nie było odpowiedzi. 
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Szkoła wprowadziła nowa jakość, np. wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli. Dosyć prężnie dział 

osoba pozyskująca środki unijne, można by to powiązać z gmina i wspólnie pozyskiwać.  
Drogi są bardzo ważne, ale szkoły w gminie są najważniejsze, bo te dzieci to nasza przyszłość. 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że na oczyszczalnię został zakupiony traktor, jednak nie ma on 

odpowiedniego wyposażenia potrzebnego do hamowania z przyczepą. Tego trzeba było 

dopilnować. 
Pan Mieczysław Krasiński (sołtys wsi Lasomin) zauważył, że najbardziej aktywni radni są                    
w opozycji do samorządu, podatki zostały obniżone a z nich byłoby 1 mln zł do budżetu. Ile gmina 

dokłada od oświaty? 

Pan Wójt wyjaśnił, że 50% to wydatki ogólne z budżetu gminy na oświatę, a my dokładamy 15% 

do oświaty. 

 

Uchwała Nr XXXII.0007.257.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 22.05.2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica wraz ze sprawozdaniem   
z wykonania budżetu za 2013 r. – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt 7 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Piotr Rosik przedstawił wniosek w/w Komisji                   

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 rok. 
                                                                                                           (Wniosek w załączeniu) 

 
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Witold Sokół przedstawił treść Uchwały Nr Si.217.2014 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach               

z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                  

w Siennicy dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siennica z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2013 rok. 
 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wniósł uwag do w/w wniosku. 
(Uchwała RIO w załączeniu) 

 

Uchwała Nr XXXII.0007.258.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 22.05.2014 r. w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r. – 

została podjęta w głosowaniu jawnym: 

za – 11 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 2 głosy 
 

Pan Wójt podziękował za udzielenie absolutorium i poinformował, iż postara się, aby realizacja 

tegorocznego budżetu była sprawniejsza. 

 
(Salę opuściła radna Pani Hanna Dąbrowska, obecnych jest 14 radnych na sali) 

 

Ad. pkt 8 

Rada Gminy w Siennicy podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XXXII.0007.259.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 22.05.2014 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 – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 
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▪ Uchwała Nr XXXII.0007.260.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 22.05.2014 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 

 

� Uchwała Nr XXXII.0007.261.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 22.05.2014 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów” w ramach PROW na lata 2007 - 2013 – 
została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXXII.0007.262.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 22.05.2014 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa 

parkingu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy”                  
w ramach PROW na lata 2007 - 2013 – została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXXII.0007.263.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 22.05.2014 r. w sprawie 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica  

Dyskusja: 
Pan Przewodniczący zapytał, czy podwyższenie pensum do 26 godzin coś zmieni, jeśli nie                 

to proponuję zostawić na 20 godzin. Trzeba się przyjrzeć tej sprawie, z dyrektorkami 

przedyskutować i ewentualnie na czerwiec przełożyć tą uchwałę. Pojawiło się sporo wątpliwości, 

które trzeba wyjaśnić. Na Komisji Edukacji to przeanalizować. 
Pan Wójt stwierdził, że mamy opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego, usłyszymy, że                     

to obciążenie dla nauczycieli, ale będzie więcej korzyści dla dzieci. Finansowo gmina nie straci na 

tej podwyżce. 

Pani Wiesława Miszura wyjaśniła, ze jest nauczycielem wspomagającym w PSP w Starogrodzie, 

prowadzi VI klasę, gdzie jest 13 uczniów i tylko 4 jest bez orzeczeń. Chodziłam na kursy                         

i doszkalałam się z własnych pieniędzy. W tej chwili 40% dzieci ma jakieś deficyty, z nimi też 
trzeba pracować. Nie da się pracować 26 godzin z takimi dziećmi, z każdym dzieckiem pracuje się 
inaczej. Podejmując decyzję o zwiększeniu do 26 godzin pensum zrobicie krzywdę 6 nauczycielom 

w nasze szkole, a zaoszczędzicie niewielkie środki. Prosimy o pozostawienie pensum na obecnym 

poziomie. 

Pan Przewodniczący przytoczył treść pisma psychologa i pedagoga z ZS w Siennicy, w którym 

również wnoszą o pozostawienie pensum na obecnym poziomie. 

Pani Bożena Hardej stwierdziła, że powinniśmy przyjrzeć się temu bliżej i odłożyć głosowanie 

nad ta uchwała na sesję czerwcową. 
Pan Wójt wyjaśnił, że nauczyciele nie stracą na tym, przybędzie tylko godzin. Starogród jest 

specyficzną placówką, ale to dotyczy wszystkich placówek na terenie gminy i chodzi                                

tu o pedagoga, psychologa i logopedę, a nie nauczyciela wspomagającego.  

Pan Przewodniczący stwierdził, że dla niego pismo ze szkoły jest bardziej wiarygodne, bo                   

w gminie nie ma osoby z przygotowaniem pedagogicznym. 

Pani Sekretarz wyjaśniła, ze od strony prawnej wszystko zostało spełnione, nie mamy obowiązku 

zasięgnięcia opinii dyrektorów, z tym zwróciliśmy się do ZNP. 

Głosowanie nad uchwałą: 

za – 1 głos 

przeciw – 9 głosów 

wstrz. się – 4 głosy 
Uchwała nie została przyjęta przez Radę Gminy. 
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� Uchwała Nr XXXII.0007.264.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 22.05.2014 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Siennica w roli Partnera do projektu systemowego – pn. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” realizowanego przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego Partnerstwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych – została podjęta jednogłośnie. 

 

� Uchwała Nr XXXII.0007.265.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 22.05.2014 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości – została 

podjęta w następującym głosowaniu:  

za – 12 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 1 głos 
 

� Uchwała Nr XXXII.0007.266.2014 Rady Gminy w Siennicy z dn. 22.05.2014 r. w sprawie 

uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Starogród na lata 2014-2021 w Gminie Siennica – 
została podjęta w wyniku następującego głosowania: 

za – 8 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 4 głosy 

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa stwierdził, że w prawie budowlanym jest napisane, że nie musimy robić projektów 

na chodniki, to może być na zgłoszenie. 

Pan Wójt wyjaśnił, iż zgodnie z prawem budowlanym wszystkie zatoczki parkingowe są na 

pozwolenie na budowę, dlatego musi być projekt. 

Pani Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) stwierdziła, że dzięki temu połączymy 

się z gminą Latowicz, robimy to z funduszu sołeckiego i jeśli nie zaczniemy to te pieniądze 

przepadną. 
Pan Stanisław Majszyk stwierdził, że zaczęliśmy w Starogrodzie jedną drogę i nie skończyliśmy 

jeszcze, a teraz wchodzimy w koleją inwestycję, gdzie jest trudny teren. Żadna inwestycja nie 

będzie skończona. 

Pan Wójt stwierdził, że nie da się porównywać tych dwóch zadań, droga Starogród – Majdan to 

nasz gminna droga, a ta druga to powiatowa. Starostwo ma obowiązek położyć asfalt, ten projekt 

ma szanse na dofinansowanie. Jeśli możemy na coś wziąć pieniądze to korzystajmy. 

Pan Marek Soćko zapytał, czy jeśli nie dostaniemy środków zewnętrznych na to zadanie to nie 

będzie realizowane? 

Pan Wójt odpowiedział, że tak, sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. 
Pan Zastępca Wójta poinformował, że cała inwestycja była konsultowana z tamtejszą parafia, 

gdyż w części jest o na ich terenach. 

 

 

Ad. pkt 9 

Sprawozdanie z realizacji 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 2013 roku przedstawił Pan 

Grzegorz Zieliński – Wójt Gminy. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 
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Ad. pkt 10 

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

- ul. Ogrodowa – rozbudowa sieci wodociągowej – mamy mapy do wykonania projektu, są 
uzgodnienia, a co do realizacji to będziemy się zastanawiać nad kredytem, środkami zewnętrznymi 

lub ze sprzedaży nieruchomości; 

- oczyszczalni – wentylacja – było spotkanie z wykonawcami, oczekujemy dodatkowych ofert, być 
może z kaucji będzie to wykonane. W projekcie była wentylacja, jest grawitacyjna, a nie ma 

wymuszonej. Pracownik do niektórych zadań potrzebuje drugiej osoby. 

Pan Józef Kopa zapytał, czy jest szansa na kanalizację na ul. Ogrodowej w tym roku? 

Pan Wójt odpowiedział, że po zbilansowaniu budżetu zobaczymy, ale jeśli się uda to tylko przy 

zabudowanych działkach. Będzie też robiony wodociąg do sadu. 

Pan Józef Kopa poinformował, że w 2010 roku gmina dostał decyzję odraczającą kary za 

oczyszczalnię i to do 2014 roku, trzeba się spieszyć. Wiem, że projekt był zmieniany,  decyzja była 

wydana na stary projekt. 

Pan Zastępca Wójta poinformował, że będzie problem z wodociągiem przy cmentarzu, tam jest 

strefa ochronna i musimy 35 m odsunąć się od działki, a tam jest 3 właścicieli, od których musimy 

uzyskać zgodę. 
Jeśli chodzi o projekty norweskie – to są duże projekty i ustalone progi. Bardzo ciężko dostać takie 

pieniądze, raz aplikowaliśmy to takie środki, było 150 wniosków z całej Polski i dostały tylko                

3  gminy. Tam jest 80% dofinansowania kosztów kwalifikowanych. 

Pan Piotr Rosik zapytał o most w Kulkach. 

Pan Wójt wyjaśnił, iż jutro prawdopodobnie dostaniemy poprawiony projekt, zgłosimy do 

starostwa i poczekamy na decyzję. Będziemy ogłaszać przetarg. Docelowo musimy ten problem 

rozwiązać. 
 

 

Ad. pkt 11 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
Pan Wójt poruszył sprawę studium – do 20.03 do 08.05 było ponowne wyłożenie studium, ale 

dotyczyło tylko działek przy wysypisku i ZS w Siennicy. Do 26.05 można składać uwagi do tych 

działek. Na sesji czerwcowej przedstawię uwag do studium. 

Pan Józef Kopa stwierdził, że drewno przy składowisku trzeba jak najszybciej rozdysponować. 
Zapytał o równanie ul. Zachodniej w Siennicy i o bezdomnego psa na tej ulicy. 

Pan Wójt poinformował, ze jeśli chodzi o psa to zostało wystosowane pismo do pana, który 

dokarmia tego psa, ale na razie bez odzewu. Równanie ulicy – chcieliśmy to porównać, ale duże 

kawałki się wyrywają, dlatego na razie tylko zasypiemy dołki. Jeśli chodzi o drewno to w czerwcu 

sprawa się rozstrzygnie. 

Pani Bożena Hardej zapytała o prace na ul. Czarnockiego. 

Pan Wójt wyjaśnił, że są pewne komplikacje, we wtorek spotkał się z panem Solonkiem, 

wykonawca miał przedstawić do koncepcję projektu do końca tego tygodnia. Jeśli tego nie zrobi to 

zrywają umowę i wyłaniaj nowego projektanta, ale wtedy najpierw robią asfalt do Zglechowa bez 

chodników. 

Pan Stanisław Majszyk zapytał o sprawę dotacji dla PSP w Nowej Pogorzeli na dzieci 

niepełnosprawne. Ponadto poruszył sprawę farmy fotowoltaicznej – przy wysypisku tak, ale nie 

przy szkole, ja jestem przeciwny postawienia czegoś takiego, szkoda na to takiego terenu. 

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to zapis w studium, nie jest to równoznaczne z realizacją. Mamy 

technikum energii odnawialnej w ZS w Siennicy, dla nich to będzie na praktyki, na potrzeby szkoły 

niewielkie ilości. 

Pani Skarbnik poinformowała, że odpowiedź odnośnie dotacji zostanie udzielona szkole, a także 

przedstawiona na najbliższej komisji Rady Gminy. 

Pani Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) poinformował, że od 1 czerwca będą 
kontrole numeracji posesji przez policję, czy gmin wspomoże mieszkańców? 
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Pan Wójt poinformował, że gmina może zrobić spotkanie z potencjalnym wykonawca tablic                 

z numerem budynku, gdyż to jest obowiązkiem właścicieli posesji umieścić nr budynku                      

w widocznym miejscu.  

Pan Tadeusz Pustoła (sołtys wsi Gągolina) przypomniał o zarastających hydrantach. 

Pan Wójt poinformował, że były przeglądy, ale nie wie teraz konkretnie gdzie były robione. 

 

 

Ad. pkt 12 
Protokół Nr XXXI/14 z sesji Rady Gminy w Siennicy odbytej w dniu 27 marca 2014 r. został 

jednogłośnie przyjęty. 

 

 

Ad. pkt 13 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                     

XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 
Protokołowała:        

insp. d/s Rady Gminy   

                  
Ewa Chwesiuk    
 


