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PROTOKOŁ Nr IV/11 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 17 lutego 2011r. 

 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 14
00

. 

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 Wiesława Pieńkowska   -  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 31 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

Pan Sławomir Stosio - red. tyg. „Nowy dzwon” 

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

Pan Jarosław Ciółkowski – red. tyg. „Lokalna” 

 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku. 

3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

5. Informacja na temat wydobycia gazu łupkowego na terenie gminy Siennica. 

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

i Rolnictwa.  

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2011r. 

▪ wprowadzenie zmian w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Siennica na lata 2011-2018 

▪ wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2011r. 

▪ zaciągnięcie pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica” 

▪ wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki 

▪ ustanowienie zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta w związku                

z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych 

▪ zarządzenie poboru podatku rolnego, innych podatków i opłat lokalnych w drodze 

inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

▪ wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

położonej w Siennicy 

▪ ustalenie opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy 

▪ ustalenie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce 

▪ uchwalenie Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi 

w 2011r. 

▪ ustalenie miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
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▪ ustalenie zasad przyznawania diet i ich wysokości dla radnych Rady Gminy                 

w Siennicy 

▪ zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2011 rok 

▪ uchylenia uchwały Nr XV/104/2004 z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dotyczącej terenu działki 

oznaczonej nr 1 położonej we wsi Julianów 

▪ rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

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. 

 

Na sali obecnych jest 13 radnych. 

 

Ad. pkt 2 
Pan Wójt – wniósł następującą uchwałę pod obrady sesji:  

- uchylenia uchwały Nr XV/104/2004 z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Siennica dotyczącej terenu działki oznaczonej nr 1 położonej we wsi Julianów 

 

Głosowanie za wprowadzeniem w/w uchwały 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

 

Pan Przewodniczący –wniósł o wprowadzenie pod obrady uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego. 

 

Głosowanie za wprowadzeniem w/w uchwały 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

 

Pan Piotr Rosik – wniósł o skreślenie pkt 5 „Analiza funkcjonowania urządzeń komunalnych 

istniejących na terenie gminy za 2010r.” i przeniesienie go na kolejną sesję, aby przyjrzeć się 
temu dokładniej. 

Głosowanie za skreśleniem z porządku obrad pkt 5 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 

 
Na salę obrad przybył radny Pan Przemysław Ceregra. 
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Ad. pkt 3 
Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Brak było w danym punkcie interpelacji, wniosków i oświadczeń radnych. 

 

 

Ad. pkt 4 

Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od 30 grudnia 2010r. do 17 lutego 2011r.: 
- sprzedana została działka w Siennicy, po byłej zlewni mleka, za kwotę 95 100 zł, 

- ogłoszony został przetarg na dokończenie podbudowy drogi Drożdżówka – Dzielnik,  

- ogłoszony został również przetarg na dokończenie ul. Tartacznej i budowę                                     
ul. Modrzewiowej w Siennicy, 

- Pan Andrzej Gawłowski został powołany na stanowisko Zastępcy Wójta, 

- Pani Danuta Zwierz od 3 stycznia br. pełni funkcję Skarbnika Gminy, 

- ogłoszony został konkurs na stanowisko ds. księgowości budżetowej, dokumenty można   

składać do 4 marca 2011r., 

- wybory sołtysów zbliżają się ku końcowi, więcej informacji na ten temat po zakończeniu   

wyborów.  

 

 

Ad. pkt 5 

Informacja na temat wydobycia gazu łupkowego na terenie gminy Siennica. 

 
Pan Wójt – poinformował, iż od 5 lat dostawaliśmy korespondencję dotyczącą firm 

poszukujących gazu łupkowego na terenie gm. Siennica. Koncesję dostała firma ExonMobil 

Polska. Próbny odwiert będzie w Grzebowilku, montowana jest obecnie wiertnia. Na terenie 

naszej gmina firma poszukuje gazu metodą sejsmiczną (Ptaki, Kulki, Majdan, Starogród, 

Nowy Starogród). Było wiele spotkań w Grzebowilku, mówiono o zagrożeniach, 

przygotowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko. Firma podpisała z Gminą umowę na 

dostawę wody, ale jest ona przeznaczona na cele bytowe, na wydobycie będą mieli                      

z innych źródeł. Byłem w gminie Krasnystaw gdzie ta sama firma dokonywała podobnego 

odwiertu, nie było tam żadnego zagrożenia dla środowiska. natomiast czy odwiert 

eksploatacyjny będzie w tym samym miejscu co próbny to niewiadomo. 

 
Pan Przewodniczący – poinformował, że sam odwiert będzie trwał 2 miesiące, do końca maja 

będzie to zdemontowane, zostanie jedynie podbudowa. Do jesieni będą przeprowadzali 

badania czy jest tam gaz i czy będzie opłacalne wydobycie. Droga do Grzebowilka jest w tej 

chwili zdewastowana, ale jest umowa z Zarządem Dróg, firma zobowiązała się do naprawienia 

zniszczonych dróg do końca maja. Prawie wszystkie decyzje związane z gazem podejmowane 

są poza gminą i powiatem. 

 
Pan Stanisław Majszyk – odniósł się do sprawy dróg – tam została zniszczona podbudowa,    

a pokrycie jej asfaltem to nic nie da. Poinformował, że na komisjach była dyskusja aby podjąć 
uchwałę intencyjną, że my jesteśmy przeciwko tej inwestycji, nikt radnych nie pytał o zdanie,  

a taka uchwala powinna być. 
 
Pan Przewodniczący – wyjaśnił, iż na kolejną sesję będzie przygotowana taka uchwała.  

 
Pan Mieczysław Krasiński /sołtys wsi Lasomin/ - stwierdził, że wszyscy są pesymistycznie 

nastawieni, chcemy więcej pieniędzy dla gminy, ale nie na moim terenie każdy mówi. Firmy 

trzeba pilnować aby się wywiązała ze swoich zobowiązań. W Grzebowilku wszystko odbywa 

się z dala od budynków. 
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Pan Przewodniczący – poinformował, że wiertnia stoi w odległości 340 m od pierwszego 

budynku, od całej wsi 700 m. Nie jesteśmy przeciwko tej inwestycji, ale są związane z nią 
zagrożenia, musimy zachować ostrożność. 
 
Pani Bożena Hardej – zaproponowała, aby zorganizować spotkanie z przedstawicielem 

Ministerstwa Gospodarki i środowiska, gdyż wszystkie decyzje podejmowane są poza nami. 

 
Pan Wójt – stwierdził, iż wcale nie jest pewne, że na tym otworze jest gaz i będzie 

eksploatacja. Co do firmy – patrzmy na ręce, próbujmy zapobiegać, aby nic nie stało się ze 

środowiskiem, musimy pilnować swoich spraw. Gdzie będzie wydobycie gazu decyzja 

zapadnie do końca roku. 

 
Pan Mariusz Szostak /sołtys wsi Strugi Krzywickie/ - zapytał, czy gmina rozmawiała               

o cenie tego gazu? 

 
Pan Przewodniczący – wyjaśnił, iż o cenie gazu nie było mowy, gdyż oni dopiero poszukują 
tego gazu. 

 
Pan Wójt – poinformował, że na tym etapie nic nie muszą uzgadniać, my będziemy partnerem 

gdy będzie wydobycie. 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że jeśli chodzi o rozwój gminy to on jest za, zapytał czy Wójt 

ma informacje o drogach  w poprzednim miejscu poszukiwań. 
 
Pan Wójt – poinformował, że z wypowiedzi tamtejszego wójta i sołtysa wynika iż nie 

ucierpiała żadna droga, sami zbudowali drogę tłuczniową. Jeśli nie będzie eksploatacji to resztę 
będziemy mogli wykorzystać na nasze drogi. 

 
Pan Krzysztof Zawadzki /sołtys wsi Swoboda/ - zapytał czy tylko w tych wymienionych 

miejscowościach będą poszukiwania? 

 
Pan Przewodniczący – odpowiedział, ze wiercenia będą tylko w Grzebowilku. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że ten grunt na którym stoi wiertnia nie nada się już do 

użytkowania, jeśli otwór zostanie o też będzie obowiązywała jakaś strefa, w której nikt się nie 

będzie mógł budować. 
 
 

Na salę obrad przybyła radna Pani Edwarda Rutkowska, obecnych jest 15 radnych. 

 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska             

i Rolnictwa za okres od 19 lutego 2010r. do 17 lutego 2011r. przedstawił Pan Józef Kopa 

– Przewodniczący w/w Komisji. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 7 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych n a 2011r. – została podjęta jednogłośnie. 
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▪ Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Siennica na lata 2011-2018 – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r. – została podjęta jednogłośnie. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – poinformowała, iż na poprzedniej sesji był wniosek                            

o wykreślenie inwestycji z Tabeli 2 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne” poz. 3. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że ten wniosek dotyczył wstrzymania prac, a nie zdjęcia ich z zadań 
inwestycyjnych, natomiast droga Świętochy – Zglechów nie była wprowadzona. 

 

 

▪ Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica” – została podjęta 

jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 

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

 

 

▪ Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 
ustanowienia zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta w związku                

z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych 

 

Dyskusja: 

 
Pan Stanisław Majszyk – zaproponował, aby podnieść diety sołtysom do 80 zł, wielu z nich 

pracuje i aby przybyć na sesje musi się zwolnić. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił, że trzeba na to znaleźć środki w budżecie. 

 
Pan Stanisław Majszyk – postawił formalny wniosek aby zwiększyć diety dla sołtysów            

z rezerwy budżetowej. 

 

Głosowanie w sprawie wniosku radnego Majszyka – 80 zł diety dla sołtysów 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Głosowanie nad uchwałą, po wprowadzonych zmianach 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 
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▪ Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatku rolnego, innych podatków i opłat lokalnych w drodze 
inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – została 

podjęta w wyniku głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

Dyskusja: 

 
Pan Ryszard Reszczyk – stwierdził, że sołtysi nie chcą więcej, lecz żeby było równo co przed 

wprowadzeniem podatku. 

 
Pani Celina Całka (sołtys wsi Siennica III) – poinformowała, ze na poprzedniej sesji 

wspomniano iż zostaną zwrócone nam te kwoty, które zostały potrącone pod koniec roku. 

 
Pani Skarbnik – poinformowała, że po przeliczeniach wyszło iż rekompensatą będzie 

podniesienie prowizji o 2%, nie ma możliwości, aby zwrócić sołtysowi ten podatek. 

 
Pan Mieczysław Krasiński (sołtys wsi Lasomin) – zapytał czy małym sołectwom można by 

na innych zasadach przyznawać prowizje. 

 
Pani Sekretarz – wyjaśniła, iż była prowadzona taka analiza, niestety nie ma takiej 

możliwości prawnej i taka uchwała byłaby uchylona. 

 
Pan Bogusław Niemirka –  poinformował, że prawo nie działa wstecz i nie ma możliwości 

zwrotu. 

  
Pani Regina Antosiewicz (sołtys wsi Pogorzel) – stwierdziła, że podatek został zabrany 

wstecz, a każdy sołtys powinien dostać informację od kiedy to obowiązuje. 

 
Pan Bogusław Niemirka – poinformował, że o tym co jest opublikowane w Dzienniku Ustaw 

płatnik i podatnik nie musi wiedzieć. 
 
Pani Skarbnik – poinformowała, ze prowizja była najpierw 9%, później został zdjęty ZUS             

i podatek i przez ostatnie lata było więcej. Ja mogę z własnej kieszeni to wypłacić. 
 
Pan Ryszard Reszczyk – stwierdził, że ubiegły rok już zostawmy, ale czy nie można 

rozważyć 15% prowizji. 

 
Pan Wójt – poinformował, że to jest pod podatki ustalane, budżet został uchwalony, nie mogę 
przewidzieć, że to się da z rezerwy budżetowej przeznaczyć, to jest na innych zasadach 

liczone. 

 

 

▪ Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 
położonej w Siennicy – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy 
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Dyskusja: 

 
Pan Wójt – wniósł dwie autopoprawki do uchwały, po analizie i konsultacjach z panią 
dyrektor postanowił podnieść kwotę za każdą dodatkową godzinę dziecka w przedszkolu do 

1,50 zł oraz uchwała obowiązywała będzie od 1 września br., będzie wówczas możliwość 
ewidencjonowania czasu przyjść i wyjścia dziecka w specjalnym dzienniku. 

 
Pani Bożena Hardej – zapytała jak w tej chwili wyglądają opłaty w przedszkolu? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, iż w tej chwili jest opłata stała 100 zł. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, iż argument o ewidencji pobytu dziecka                  

w przedszkolu do niego nie przemawia, co jeśli dzienniki wejdą później, pani dyrektor nie 

będzie umiała zaewidencjonować czasu pobytu. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że ta uchwała wejdzie w życie prawdopodobnie w połowie maja,                 

to tylko 1,5 miesiąca obowiązywania w tym roku szkolnym. 

 
Pan Przewodniczący – zaproponował, aby wprowadzić ta uchwałę od nowego roku 

szkolnego, nie wprowadzajmy tego w ciągu tego roku szkolnego. 

 

Głosowanie w sprawie wniosku dotyczącego podniesienia opłaty do 1,50 zł za godzinę 
za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Głosowanie w sprawie wniosku dotyczącego wejścia w życie uchwały o 1 września 2011r. 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Głosowanie nad uchwałą, po wprowadzonych zmianach 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 
 

 

 

▪ Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 
ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce 

 

Dyskusja: 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał, dlaczego zostały pominięte szkoły prowadzone przez 

Stowarzyszenie i dlaczego ta uchwała wchodzi od nowego roku szkolnego. Ci rodzice tak 

samo płacą podatki, a co jak trafi się uczeń spoza naszej gminy i będzie najlepszy w szkole? 

 
Pan Wójt – poinformował, że każda szkoła nie prowadzone przez gminę dostaje dotacje                    

i może podjąć taką decyzję o przyznaniu stypendium. Te stypendia są za naukę i nie ma                 

tu obcych dzieci, za każdym dzieckiem idą konkretne środki. 
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Pani Edwarda Rutkowska – stwierdziła, że nie ma takiej możliwości aby inne placówki, nie 

prowadzone przez gminę, dostawały to stypendium, gdyż jest ono z subwencji. 

 
Pan Bogusław Niemirka – stwierdził, że stypendia powinna rozdawać tylko gmina jako organ 

prowadzący, a w Pogorzeli jest Stowarzyszenie, więc oni mogą podjąć decyzję o przyznawaniu 

stypendium dla tych dzieci.  

 
Pani Sekretarz – wyjaśniła, że nie ma prawnej możliwości na wprowadzenie szkół 

prowadzonych przez inne organy, poza gminą. Była taka analiza, nie ma możliwości na 

dawanie stypendiów gdzie organem prowadzącym nie jest gmina. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zgłosił wniosek o rozszerzenie w regulaminie również o szkoły inne 

niż prowadzone przez gminę. 
 

Głosowanie nad wnioskiem Pana Stanisława Majszyka – rozszerzenie w regulaminie również  
o szkoły inne niż prowadzone przez gminę 

za – 8 głosów 

przeciw – 5 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

 Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Uchwała, po wprowadzonych zmianach, została przyjęta w głosowaniu: 

za- 6 głosów 

przeciw – 5 głosów 

wstrz. się – 4 głosy 

 

 

▪ Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi           
w 2011r. – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania diet i ich wysokości dla radnych Rady Gminy                 

w Siennicy 

 

Dyskusja: 

 
Pan Ryszard Reszczyk – poinformował, że na posiedzeniu komisji składał wniosek                      

o zmniejszenie diet do 150 zł i taki sam wniosek składa również dzisiaj. Stwierdził, że jako 

Rada jeszcze nic takiego nie zrobiliśmy, aby podnieść swoje diety o 100%. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – stwierdziła, że wniosek radnego Reszczyka jest w pełni 

uzasadniony. 

 
Pan Bogusław Niemirka – poinformował, że my jako radni jesteśmy w niefortunnej sytuacji, 

ze sami sobie ustalamy diety, chociaż ostatnio było to regulowane dosyć dawno, ale z racji 

tego że zaczynamy dopiero to w pełni zgadzam się z propozycją Pana Reszczyka. 
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Głosowanie nad wnioskiem Pana Ryszarda Reszczyka – dietę radnego zmniejszyć do 150 zł 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 4 głosy 

 

Uchwała, po wprowadzonych zmianach, została przyjęta w głosowaniu: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

 

 

▪ Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2011 rok 

 

Dyskusja: 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że na przegląd dróg jeden dzień to za mało, postawił 

wniosek o zaplanowanie dwóch dni na ten temat. 

 
Pan Wójt – poinformował, iż nie ma nic przeciwko, aby radni kontrolowali równanie i dowóz 

żwiru. Podczas ostatniej kontroli NIK-u wytknięto mi iż Rada przekroczyła swoje kompetencje 

zarządzając tymi sprawami. Tera jest fundusz sołecki i sołtysi decydują gdzie dowieźć. 
 
Pani Hanna Dąbrowska – stwierdziła, że radni powinni mieć orientację w drogach na terenie 

gminy. Popieram wniosek Pana Majszyka, aby Rada miała większą możliwość reagowania. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, iż nie neguje kontroli przez Radę, ale ostatnia Rada podjęła decyzję,           
że będzie decydowała o równaniu i dowozie żwiru, co wytknięto mi jako przekroczenie 

kompetencji Rady. 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, iż nie widzi problemu, aby dołożyć ten jeden dzień, niech               

to będzie sobota 9 kwietnia br. 

 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, że w planach dwóch Komisji uwzględniony jest jeden 

dzień na objazd dróg, dlatego też zgłosiła wniosek o dopisanie tego tematu do planu pracy 

Komisji Edukacji. 

 

Głosowanie nad wnioskiem radnego Pana Majszyka – dwa dni na objazdy dróg 

za – 15 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Głosowanie nad wnioskiem radnej Pani Hardej – do planu Komisji Edukacji włączyć jeden 

dzień objazdu dróg (7 kwietnia br.) 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Uchwała, po wprowadzonych zmianach, została jednogłośnie przyjęta. 
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▪ Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XV/104/2004 z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Siennica dotyczącej terenu działki oznaczonej nr 1 położonej we 
wsi Julianów – została podjęta jednogłośnie. 

 
Pan Wójt – poinformował, że w 2004r. została podjęta uchwała o zmianie planu 

zagospodarowania przestrzennego dla jednej działki w Julianowie. Mieszkańcy tej wsi wnieśli 
protest do tego planu i został on przeze mnie przyjęty. Pan Wocial wielokrotnie składał skargi, 

które były negatywnie rozpatrywane, w formie uchwał. Teraz aby zakończyć ten temat należy 

podjąć taka uchwałę. 
 

Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że komisja Rewizyjna w poprzedniej kadencji 

wielokrotnie zajmowała się skargami składanymi przez Pana Wociala. 

 

 

▪ Uchwała Nr IV/30/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie 
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego – została podjęta          

w wyniku głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

Dyskusja: 

 
Pan Bogusław Niemirka – poinformował, że Pan Duszczyk wzywa nas do usunięcia 

naruszenia prawa, czyli do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Zglechowa. 

Gdybyśmy podjęli uchwałę pozytywnie dla niego to musielibyśmy zmienić plan, co wiąże się  
z kosztami. Ten plan był wyłożony do wglądu i każdy mógł się z nim zapoznać. 
 
Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) – poinformowała, że jak była zmiana planu 

to był jeszcze dzieckiem, nikt nie mógł przewidzieć co będzie w przyszłości, że będzie chciał 

się rozbudowywać. 
 
Pan Wójt – zacytował zapis w planie uniemożliwiający rozbudowę na tej działce, stwierdził, 

że tylko zmiana planu umożliwi mu dalszy rozwój. 

 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, że z takimi problemami będziemy się stykać, więc jeśli 
będą pieniądze to trzeba zacząć zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla całej 

gminy. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, iż można potraktować to indywidualnie, odnieść się ze 

zmianą do jednej działki. 

 
Pan Wójt – poinformował, ze jest taka możliwość, ale trzeba zrobić zmianę dorzecza całej 

Sienniczanki. 

 
Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) – stwierdziła, że Pan Konrad Duszczyk 

powinien być zaproszony na dzisiejszą sesję, aby mógł tego wszystkiego wysłuchać. 
 
Pan Bogusław Niemirka – stwierdził, iż nie jest pewien czy po zmianie planu będzie 

uzgodnione pozytywnie. 
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Ad. pkt 8 

Sprawy różne: 

 
Pan Przewodniczący – stwierdził, że będziemy oglądali drogi w kwietniu, więc dzisiaj nie 

poruszajmy tych tematów (chodzi o budowę dróg). Na ostatniej sesji były podjęte pewne 

sprawy, dajmy radnym czas na wypracowanie własnego zadania i opinii. Postaramy się                  
w sposób konstruktywny do tego podejść. 
 
Pan Stanisław Majszyk – poruszył sprawę bieżącego utrzymania dróg – zamiast rowami, 

woda płynie drogami, m.in. droga do Grabiny, na Strugach Krzywickich, to zamarza, robią się 
wyrwy i zagrażają bezpieczeństwu. 

 
Pani Bożena Hardej – poinformowała, że podobny problem mają mieszkańcy ul. Dworkowej 

w Siennicy. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że na ul. Ogrodowej w Siennicy wypuszcza 

wodę z posesji na drogę. Zapytała również o oświetlenie na ul. Latowickiej. 

 
Pani Monika Soczewka – poinformowała, że na drodze do Bestwin jest zator wodny. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – odniosła się do sprawy zatorów wodnych na drogach – Pan Konrad 

Duszczyk prosi o zrobienie odwodnienia, aby woda nie Szla na jego działkę. 
 
Pan Piotr Stojak (sołtys wsi Nowodzielnik) – poinformował o podmytym moście                         

w Nowodzielniku. 

 
Pan Wójt – odnośnie mostu – zostało to w tamtym tygodniu naprawione, ale to nie znaczy że 

coś się nie zmieniło;  

- zatory wodne – w Bestwinach lód był trzykrotnie skuwany, ale trzeba zrobić rowy, podobnie 

w Strugach ma być robiony przepust. Nie ciekawie jest na drodze do Julianowa od strony 

Mikanowa, ale znaczną część leży w gm. Mińsk Mazowiecki i pismo zostało już do nich 

wysłane. 

- sprawa Pana Konrada Duszczyka – Pan Kaczorek nie pozwolił przekopać przez swoją 
działkę, Pan Duszczyk zgodził się zrobić przepust przy kurnikach i woda pójdzie na łąki. 

Podobnie jest w Łękawicy oraz podmyta jezdnia przy stawach w Lasominie. 

- sprawa ul. Dworkowej – tam była zmiana właściciela działki, ale ta pani chce z nami 

rozmawiać, Pan Grzegrzułka ma coś wykonać, aby to nie szło na drogę. Wiele osób pompuje 

wodę ze swojej działki, jeśli do rowu to dobrze, gorzej jak na drogę.  
 
Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) – zapytała, czy na sesję zapraszany jest 

radny powiatowy, jest mowa o drogach powiatowych 

 
Pan Przewodniczący – stwierdził, że skoro jest taka potrzeba to będzie zapraszany.  

 
Pani Alina Zgódka (sołtys wsi Dzielnik) – poinformowała, że zgłoszono jej iż ten most                 

w Dzielniku załamuje się i nie można nim przejechać.  
 
Pani Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) – poprosiła o założenie lampy 

przy posesji Państwa Korzeń. Zgłosiła wniosek o poszerzenie drogi w Nowym Starogrodzie, 

tam wcale nie ma przejazdu, gdyż droga jest zagrodzona. Na dzień dzisiejszy mam zgodę 
jednego z właścicieli, aby jego droga przeszła na drogę gminną, chodzi o Pana Jechalskiego. 
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Pan Wójt – poinformował, że jeśli chodzi o lampę to na piśmie proszę z podaniem nr słupa. 

Jeśli chodzi o drogę o rozmawiałem z Panem Przybyszem w sprawie wykupu jego działki,             

w planie nie ma tam poszerzenia, dlatego musimy wprowadzić zmiany w planie, bo inaczej 

nikt mi tego nie zaakceptuje, a z panem Jechalskim muszę porozmawiać aby uzgodnić 
cokolwiek. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że w stawie przy pałacu w Pogorzeli jest zatrzymana 

woda ponad stan, czy jest możliwość rozmowy z właścicielem, aby upuścił wody, bo rozmyje 

drogę. 
 
Pani Hanna Dąbrowska – zapytała o sprawę zgłaszaną na zebraniu wiejskim, remont 

kapliczki, czy jest szansa na pozyskanie środków na ten cel? 

 
Pan Wójt – poinformował, że jeśli chodzi o staw przy pałacu to musi porozmawiać                         
z właścicielem. odnośnie kapliczki – jeśli jest ona w rejestrze zabytków to możemy tylko                

z własnych środków lub ewentualnie z funduszu sołeckiego przeprowadzić ten remont. 

 
Pan Bogusław Niemirka – odniósł się do charakteru tego obiektu, to nie jest Matka Boska,                

to raczej dziewczyna, a uzyskanie środków od konserwatora zabytków jest raczej wątpliwe. 

 
Pan Sławomir Kozera (sołtys wsi Kośminy) – poinformował, iż należy typować rów 

pomiędzy drogą powiatową a gminną w Kośminach, dla lepszego przepływu wody. 

 
Pan Mieczysław Krasiński (sołtys wsi Lasomin) – stwierdził, że trzeba zrobić porządek                

z rzeką, aby nie zalewała i podmywała drogi, ta woda w stawach powinna być regulowana. 

Poinformował również, że spływająca woda wyrwała kawałek drogi, należy nawieźć żwiru              

w to miejsce. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała o konieczności wybudowania drugiej studni przy 

SUW w Siennicy, trzeba znaleźć na to środki w budżecie. 

 
Pan Marek Soćko – poinformował, że w ciągu ostatnich 2 tygodni było przełączanie 

wodociągu , woda nie nadawała się do picia, może lepiej wypuszczać ją było najpierw do 

rowu. 

 
Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) – zapytała o program dotyczący usuwania 

azbestu. 

 
Pan Wójt – odnośnie azbestu – w pokoju nr 4 są wnioski dla chętnych, już trzeci rok 

prowadzimy ten program, 

- konserwacja Sienniczanki – miało to być wykonane w ubiegłym roku, ale była powódź i tam 

poszły środki, 

- studnia – koszt jej wybudowania wynosi ok. 70 tys. zł, ale musimy się do tego zabrać lub 

nawet do modernizacji całego SUW w Siennicy, 

- przełączanie wodociągu – w odwrotnym kierunku to zostało połączone i dlatego woda taka 

była. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał, czy ta duża awaria wodociągu została zlokalizowana. Jest 

bardzo niskie ciśnienie w końcowych odcinkach. 
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Pan Wójt – poinformował, że awaria jest zlokalizowana, jest tam zakręcone, ale nie ma 

możliwości naprawy tego teraz. Mieliśmy ostatnio 3 awarie i to mógł być powód niskiego 

ciśnienia, 

- poinformował o wyborach do Izb Rolniczych, z naszego terenu na razie jest dwóch 

kandydatów (Grzegorz Zieliński, Stanisław Majszyk), 

- analiza urządzeń komunalnych – zapytał o jakie dokumenty mamy uzupełnić naszą 
informację. 
 
Salę obrad opuścił radny Pan Józef Kopa, obecnych jest 14 radnych. 

 

 

Ad. pkt 9 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Brak było w danym punkcie interpelacji, wniosków i oświadczeń radnych. 

 

 

Ad. pkt 10 
Protokół Nr III/10 z sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2010r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

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

IV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy.   

 

 

 
Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołowała:  

Insp. d/s Rady Gminy 

        
Ewa Chwesiuk    

            

          

 

 
 

 


