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P R O T O K O Ł  Nr II/10 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 6 grudnia 2010r. 
 

 

Obrady rozpoczęto o godz.10
00

, a zakończono o godz. 11
00

. 

Na ogólną liczbę 15 radnych udział w sesji wzięło 14 radnych tj. 93% składu wg załączonej 

listy obecności. 

Nieobecni: 

Pan Ryszard Reszczyk zam. Zalesie 

 
Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 

1.  Pan Grzegorz Zieliński         - Wójt Gminy 

2.  Pani Wiesława Pieńkowska  - Sekretarz Gminy 

3.  Pani Krystyna Pałdyna         - Skarbnik Gminy 

4.  Pan Radosław Legat             - Kierownik Referatu ds. inwestycji i promocji 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

8. Przyjęcie protokołu Nr I/10 z sesji odbytej w dniu 30 listopada 2010r. 

9. 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                                
Porządek obrad sesji został uchwalony jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt 3 
Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Pani Hanna Dąbrowska – poinformowała, iż na poprzedniej sesji prosiła o odśnieżanie,                 

a droga Zglechów – Świętochy przez trzy dni była nieprzejezdna. Stwierdziła, że ktoś to 

powinien nadzorować i ponosić za to odpowiedzialność. 
 

 

Ad. pkt 4 
Nowo wybrany Wójt – Pan Grzegorz Zieliński złożył wobec Rady Gminy ślubowanie 

następującej treści: 
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„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” 
 

 

Ad. pkt 5 
Wójt Gminy - Pan Grzegorz Zieliński złożył sprawozdanie ze swej działalności w okresie 

międzysesyjnym. Poinformował o rozstrzygniętych przetargach: 

- obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Siennica – 

wybrana została firma REMONDIS z Otwocka za kwotę 159 109,00 zł brutto, 

- zakup energii elektrycznej – wybrana został firma PGE Obrót  S.A. z Rzeszowa za kwotę 
296 049,62 zł brutto. 

Udzielił także odpowiedzi na pytanie zadane przez radną Panią Hannę Dąbrowską w pkt 3 

dotyczące odśnieżania – obecnie przejezdne są wszystkie drogi gminne, za wyjątkiem 

następujących dróg:  Bestwiny – Kąty Świętochy – Nowy Zglechów oraz Swoboda –              

Nowy Zglechów, musi tam być użyty ciężki sprzęt do odśnieżania. 

Poinformował również, że jeśli chodzi o informacje dla radnych dotyczące mienia 

komunalnego to na dzień dzisiejszy jest możliwość przekazania tylko za 2009r., natomiast za 

2010r. będzie to możliwe dopiero pod koniec marca 2011 roku, gdyż potrzeba zrobić najpierw 

sprawozdania. Na najbliższą sesję mogę przygotować informacje o ilości projektów                    

w różnych sferach oraz zakres robót tych projektów. 

 

 

Ad. pkt 6 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
 

Pan Przewodniczący – poinformował, że najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się                   
29 grudnia br., w związku z tym powinny się odbyć posiedzenia komisji. Komisja Rewizyjna 

i Komisja Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego będzie miała 

posiedzenie 14 grudnia br., a Komisja Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska                 

i Rolnictwa - 15 grudnia br. Przypomniał także o konieczności złożenia przez radnych 

oświadczeń majątkowych do dnia 30 grudnia br. Poinformował również, iż wpłynęło 

rozstrzygnięcie nadzorcze odnośnie uchwały dotyczącej opłat za miejsca na cmentarzu, 

podjętej przez poprzednią Radę. Odniósł się do zapytania Pana Wójta dotyczącego informacji 

dla radnych o stanie mienia komunalnego, stwierdził, że lepiej będzie poczekać do końca 

marca i mieć pełen obraz sytuacji. 

 
Pani Sekretarz – poinformowała, że w przyszłym roku przeprowadzony będzie spis 

powszechny ludności, w związku z tym od dzisiaj do 17 grudnia br. prowadzony jest nabór na 

rachmistrzów spisowych. Przedstawiła kryteria jakie powinien spełniać kandydat na 

rachmistrza, będą te informacje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy. Spis 

będzie trwał 3 miesiące, więc musi to też być osoba dyspozycyjna. W dniach 1-17 marca 

odbędzie się obchód, a od 8 kwietnia do 30 czerwca przeprowadzany będzie spis. Na teren 

naszej gminy GUS przewidział tylko 3 rachmistrzów. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że priorytetowo powinny być traktowane osoby 

bezrobotne, aby mogły sobie dorobić. 
Stwierdził również, że inne gminy posiadają sztandary, a przy takiej uroczystości jaka miała 

miejsce dzisiaj to przydałby się także u nas. 
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Pani Edwarda Rutkowska – zapytała o możliwość zorganizowania górki dla dzieci, aby 

mogły zjeżdżać na sankach, ponieważ tego brakuje. 

 
Pan Wójt – poinformował, że jest pomysł aby zrobić taką górkę na stadionie za bramką oraz 

lodowisko na stadionie, ale będzie tutaj potrzebna opieka osób dorosłych. 

 
Pan Marek Soćko – zapytał, czy na następną sesję można zaprosić wykonawcę, który 

modernizuje drogę wojewódzką? Obecnie kostka jest zerwana, nie ma chodników dla 

mieszkańców oraz parkingów przy kościele, to powinno odbywać się etapami. 

 
Pan Wójt – poinformował, że zaprosi inwestora i wykonawcę, ale to że zostały tak parkingi 

przy kościele to jest wina niedokończonej kanalizacji burzowej, tutaj musi najpierw 

Energetyka przesunąć słupy, aby dokończyć kanalizację. Pogoda też pokrzyżowała plany 

remontu. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że skoro ma być robiony parking przy SPZOZ, a na           

ul. Akacjowej nie ma zrobionego odprowadzenia wody, więc można to połączyć i najpierw 

zrobić odwodnienie, a później wykonać parking. 

 
Pan Bogusław Niemirka – odniósł się do sprawy oświadczeń majątkowych i poprosił aby 

nie odkładać tego na ostatni dzień. 
 
Pani Hanna Dąbrowska – zaproponowała, aby zaprosić na sesję reprezentanta do Rady 

Powiatu, abyśmy mogli dowiedzieć się jakie są plany dotyczące drogi Siennica – Zglechów. 

 
Pan Piotr Rosik – zapytał, jakimi kryteriami kieruje się kierownik hali przy jej wynajmie. 

 
Pan Wójt – odpowiedział, że można zaprosić nie tylko Pana Arkadiusza Grzegrzułkę, ale 

również Pana Solonka, aby przedstawili plany dotyczące drogi powiatowej Siennica – 

Zglechów. Odnośnie wynajmu hali – do tej pory nie były zgłaszane żadne problemy z jej 

wynajmem. Zaprosił radnych na halę w każdy poniedziałek o godz. 17, gdzie odbywają się 
treningi do zawodów samorządowców oraz zawodów międzyzakładowych w siatkówkę                 
i tenisa stołowego. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – poprosiła, by zmobilizować pracownika zbierającego opłaty za 

wodę i ścieki, aby robił to częściej i systematyczniej. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że problem rozpoczął się z początkiem roku, dotyczy to programu, ale              

z tego co wie, to do świąt wyrobi się z czwartą ratą. 
 
Pani Bożena Hardej – zapytała, czy jest możliwość, aby w Siennicy powstał Dom Kultury, 

kiedyś mówiono, że teren przy ośrodku zdrowia jest na to przeznaczony. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że w Siennicy faktycznie jest potrzeba utworzenia Doku Kultury, radni 

poprzedniej kadencji pamiętają, że zrobiliśmy projekt przebudowy Urzędu Gminy, aby na 

górze utworzyć takie miejsce spotkań, natomiast na terenie przy ośrodku zdrowia są to duże 

koszty budowy. 
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Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że nawet gdyby coś nadbudować, to też nie będzie się 
sprawdzało, próbowałbym coś zrobić raczej w jakimś pomieszczeniu na hali, a środków też 
dużo nie mamy. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że to byłaby nadbudowa dla kółek zainteresowań, ponieważ większe 

spotkania, imprezy to bardziej na hali, ale tam jest problem z nagłośnieniem, a wyciszenie 

wiąże się z kosztami, możemy też korzystać z gościnności Zespołu Szkół w Siennicy. 

 

 

Ad. pkt 7 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Wójt udzielił odpowiedzi Pani Hannie Dąbrowskiej w punkcie dotyczącym 

„Sprawozdanie Wójta Gminy.” 

 
 
Ad. pkt 8 
Pan Bogusław Niemirka – zauważył, iż w protokole z poprzedniej sesji jest błędny zapis 

odnoszący się do głosowania za uchwałą dotyczącą przewodniczących poszczególnych 

komisji.  

 
Pani Sekretarz – poinformowała, że jest możliwość odstąpienia od głosowania na tej sesji                   

i przyjęcia tego protokołu. Można to zrobić na kolejnej, po wprowadzeniu poprawek. 

 
Głosowanie za wprowadzeniem poprawek do protokołu 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

 

Głosowanie za przeniesieniem protokołu na kolejną sesję 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 
 

Protokół Nr I/10 z sesji odbytej w dniu 30 listopada 2010r. nie został przyjęty. 

 

 

Ad. pkt 9 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                      

II zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy.   

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokolant:    

Chwesiuk Ewa 

 

pinsp. ds. Rady Gminy                              


