
PROTOKOŁ Nr XXXII/10 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 28 października 2010r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10

10
,  a zakończono o godz. 15

40
. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 tj. 93% składu Rady wg załączonej                     

listy obecności. 

Nieobecny 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           - Kier. Ref. d/s Inwest. i Prom. 

5. Pani Agnieszka Uścińska    -  Radca Prawny Urzędu Gminy 

6. Pani Karolina Krasińska      - Kierownik GOPS w Siennicy 

7. Pani Elżbieta Jurkowska      - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

8. Pan Stanisław Domański     - Kierownik Obiektów Sportowych 

9. Pani Edyta Prasuła           - Prezes UKS „Berek” 

10. Pan Robert Rowicki             - PKS „Life” 

 

oraz 26 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto na sali obecni byli: 

Pan Franciszek Zwierzyński - red. tyg. "Co słychać?" 

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

 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Realizacja zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze szczególnym 

uwzględnieniem pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

6. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy. 

7. Rozwój sportu na terenie gminy: 

▪ funkcjonowanie hali sportowej 

▪ działalność klubów sportowych 

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪▪▪▪ uchwalenia Planu Odnowy Wsi Kąty w Gminie Siennica 

▪▪▪▪ zmiany uchwały nr XXIII/175/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie  

uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica. 

▪▪▪▪ zmian w budżecie gminy na 2010r. 

▪▪▪▪ zmian w Uchwale Nr XXXI/234/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16 września 2010r. 

dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na 

wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Siennica” 

▪▪▪▪ zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

9. Podsumowanie działalności Rady Gminy za okres kadencji. 
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10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego 

poboru 

▪ w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok 

▪ w sprawie określenia stawek podatków od środków transportowych i zwolnień w tym 

podatku na terenie gminy Siennica 

▪ wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica 

▪ określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej 

▪ zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na 

terenie powiatu mińskiego 

▪ opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Siennicy 

▪   zmiany uchwały Nr XII/89/08 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Planu 

Odnowy Miejscowości Siennica w Gminie Siennica 

▪ odwołania Skarbnika Gminy 

▪ upoważnienia Wójta Gminy Siennica do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji 

projektu „Energia odnawialna” 

11.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

12.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

13.  Przyjęcie protokołu Nr XXXI/10 z sesji odbytej w dniu 16 września 2010r.       

14.  Zamknięcie sesji.  

 

 

Ad. pkt 1 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Pan Jacek Zwierz, witając wszystkich 

uczestników obrad. 

Na podstawie listy obecności radnych Pan Przewodniczący stwierdził, że obrady oraz 

podejmowane uchwały będą prawomocne. 

 

 

Ad. pkt 2 
Pan Jacek Zwierz – wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwały dotyczącej Planu 

Odnowy Miejscowości Kąty oraz uchwały dotyczącej zmiany Planu Odnowy Miejscowości 

Grzebowilk. 

 
Pan Wójt – wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie upoważnienia 

Wójta Gminy Siennica do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu „Energia 

odnawialna”, dotyczy to kolektorów słonecznych. 

 
Pan Franciszek Witek – stwierdził, iż po wnikliwej analizie dokumentów, powinno nastąpić 
przesunięcie uchwał dotyczących zmian w budżecie, zaciągnięcia pożyczki oraz kredytu przed 

pkt „Podsumowanie działalności Rady Gminy za okres kadencji”. Skoro chcemy podsumować 
kadencję i podać, że zamyka się ona deficytem, to najpierw powinniśmy podjąć uchwały 

dotyczące budżetu i dopiero zamknąć kadencję 
 

Wszystkie przedstawione zmiany oraz wprowadzenie uchwał zostało jednogłośnie przyjęte 

przez Radę Gminy. 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
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Ad. pkt 3 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 17 września do 28 października 

2010r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Mariusz Kozera – poinformował, że droga wojewódzka jest obecnie rozkopana, ale 

niestety trzeba się przemęczyć do maja. Jest problem z Zakładem Energetycznym, który nie 

chce przestawić słupów, chociaż projekt jest uzgodniony. Pogorzel, Nowa Pogorzel i Żaków – 

mamy pozwolenia na budowę, teraz potrzebny jest odpowiedni zapis w budżecie sejmiku 

województwa. 

 
Pan Franciszek Witek – zapytał jak pan ocenia wprowadzenie chodników w 2011r. 

 
Pan Mariusz Kozera – wyjaśnił, że to tylko zależy czy będzie jakaś osoba z tego terenu           

w sejmiku. 

 
Pan Zbigniew Szubert – zwrócił uwagę na technologię budowy drogi oraz poszerzenie miejsca 

na chodniki i odpływ wody. 

 
Pan Mariusz Kozera – poinformował, że jest zaprojektowany kanał odpływowy przez całą 
Siennicę. 
 
Pan Zbigniew Szubert – zapytał o place zabawa, czy to dotyczy programu „Radosna szkoła”, 

kolejna sprawa to spotkanie dotyczące poszukiwania gazu łupkowego, na jakiej podstawie to się 
odbywa? Zapytał również o start wójta w wyborach. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że place zabaw będą wykonywane z własnych środków. Jeśli chodzi o gaz 

to posiada ta firma mapy geologiczne, gdzie mają zaznaczone tereny, posiadają wszelkie 

pozwolenia. Odnośnie wyborów – tak startuję, a mój komitet nosi nazwę „Orzeł”. 

 
 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

 
Pan Zbigniew Szubert – poruszył dwie sprawy: 

- targowisko w Siennicy – najlepszym miejscem jest teren za stadionem, które później może być 
wykorzystywane jako parking na większe imprezy, 

- komunalizacja terenu między ulicą Wierzbową a Starowiejską – teren ten jest zaniedbany, 

moglibyśmy regulować rzekę. 
 
Pan Krzysztof Pajda – poprosił o przedstawienie aktualnej sytuacji z przydomowymi 

oczyszczalniami.  

 

 

Ad. pkt 5 

Informację na temat realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej przedstawiła Pani Karolina Krasińska – kierownik w/w placówki. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Pan Zbigniew Szubert – zwrócił uwagę, iż jest duży udział gminy w działalności GOPS, 

powinniście starać się o pozyskanie środków np. spółdzielnia. 
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Ad. pkt 6 

Informację na temat funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła Pani 

Elżbieta Jurkowska – dyrektor tej placówki. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Pan Zbigniew Szubert – poinformował, że jest program pod nazwą Kultura Plus, dotyczy to 

gmin do 15 tys. mieszkańców, głównym celem tego programu jest modernizacja domów 

kultury, zwracam uwagę, aby nie przegapić tego, gdyż nasza gmina nie ma domu kultury. 

 

 

Ad. pkt 7 

Rozwój sportu na terenie gminy Siennica: działalność klubów sportowych                                     

i funkcjonowanie hali sportowej. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Pan Robert Rowicki – poinformował, iż w najbliższym czasie będzie wybór nowego prezesa 

klubu. jeśli chodzi o plany to w wakacje będzie Obów sportowych lub wyjazd na 

międzynarodowy turniej. podziękował władzom gminy za wsparcie, nie tylko finansowe. 

 

 

Ad. pkt 8 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

▪▪▪▪ Uchwała Nr XXXII/249/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010 r. 
w sprawie uchwalenia ”Planu odnowy wsi Kąty” – została podjęta jednogłośnie. 

 

▪▪▪▪ Uchwała Nr XXXII/250/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października  2010 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/175/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie  
uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica – została 

podjęta jednogłośnie. 

 

▪▪▪▪ Uchwała Nr XXXII/251/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 października 2010r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 4 głosy 

Dyskusja: 
Pan Franciszek Witek – stwierdził, że po stronie dochodów zmniejszamy, tzn. kwota 

1 400 000 zł nie wpłynie do budżetu, a później mamy pożyczkę w wysokości 1 400 000 zł. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że taka uchwala była podejmowana na poprzedniej sesji, teraz jest 

tylko dokładna kwota, tego wymaga Regionalna Izba Obrachunkowa. 

 
Pan Radosław Legat – poinformował, że na tą kwotę trzeba podjąć uchwałę, aby otworzyć 
konto w Banku Ochrony Środowiska. 

 

 

▪▪▪▪ Uchwała Nr XXXII/252/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28 października 2010r.                    
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/234/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia                   

16 września 2010r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa 
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przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica”- została podjęta            

w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 0 głosów 

Dyskusja: 
Pan Franciszek Witek – zaproponował, aby zostawić tą uchwałę dla nowej Rady, skoro jest to 

na zadania wyprzedzające. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, iż podobna uchwała była podejmowana na sesji we wrześniu, chodzi tu 

tylko o uszczegółowienie kwoty pożyczki.  

 

 
Salę obrad opuściło dwóch radnych. 

 

▪▪▪▪ Uchwała Nr XXXII/253/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28 października 2010r.                    

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                      
i pożyczek – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 7 głosów 

przeciw – 3 głosy 

wstrz. się – 2 głosy 

Dyskusja: 
Pan Aleksander Kot – zapytał jaka jest sytuacja z wpłatami na przydomowe oczyszczalnie? 

 
Pan Radosław Legat – poinformował, że wpłaciło 60 osób na kwotę 172 tys. zł. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że to powinien być kredyt na konkretne zadanie. 

 
Pan Wójt – poinformował, że był zaciągnięty kredyt w banku w Siennicy i musimy go spłacić 
do końca roku, dodatkowo mamy zobowiązania. Jeśli nie będzie potrzeby to nie zaciągniemy 

kredytu do górnej stawki. 

 
Na sali obecnych jest 14 radnych. 

 

Ad. pkt 9 

Podsumowanie działalności Rady Gminy za okres kadencji oraz realizacji uchwał 

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

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert – stwierdził, że najważniejszym problemem był deficyt w oświacie, 

gdyby tego nie było nie mielibyśmy tego zadłużenia. Jeśli chodzi o OSP – wielki szacunek dla 

wszystkich strażaków, jest potrzeba wsparcia dla nich. Budowa dróg – dziwi mnie mnożenie 

projektów budowy dróg, jeśli nie mamy zakończonych innych inwestycji. Mamy problem                     

z opłatami za śmieci, trzeba je urealnić. Oświata – moja propozycja była aby utworzyć dwa 

obwody szkolne, do zastanowienie jest również budowa hali w Żakowie. Gmina Siennica słynie 

z odmowy budowy autostrady oraz braku „Orlika” na naszym terenie. 

 
Pan Franciszek Witek – zgodził się, że najważniejszą inwestycją jest zwodociągowanie gminy 

Siennica, jest to sukces, ponadto istotna była modernizacja SUW w Nowym Zglechowie oraz 

nie zaprzeczalnym sukcesem było udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem. 

Wiele uwag mam do modernizacji dróg na terenie gminy, jakby ktoś nie miał materiałów 
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źródłowych to by był zachwycony, ale to niestety tak nie jest, bo plan na tą kadencję zawierał    

11 pozycji, a zrealizowane są tylko dwie w całości, a w części ul. Tartaczna w Siennicy, odcinek 

drogi w Dzielniku, droga Majdan – Starogród. Pozostałe zadania nie zostały tknięte. Opóźnienie 

jest duże. Poza tym deficytem, jest drobna nieścisłość odnośnie spraw oświatowych, podane jest 

4 oddziały „zerowe”, a jest ich 5.  Co do innych spraw natury ogólnej, uczestniczyłem w 

pracach V kadencji, w mojej ocenie jest to jedna z gorszych kadencji pracy Rady. Pozycja 

radnych i Rady Gminy została sprowadzona do zera, rola jest niewielka, ogranicza się tylko do 

głosowania, nasze działania były mało aktywne, problemy były pobieżnie analizowane. Duże 

znaczenie ma tu przewodniczący Rady Gminy. Kadencja zbliża się ku końcowi, ja podjąłem 

decyzję, ze nie będę kandydował do kolejnej Rady. Podziękował za współpracę radnym, 

sołtysom oraz kierownictwu Urzędu Gminy. 

 
Pan Wójt – zgodził się, iż największym sukcesem samorządu jest zakończenie 

wodociągowania, stwierdził, że ścieraliśmy się w poglądach, ale zawsze przyświecało nam 

dobro gminy. Udało nam się zachować zdrowy rozsądek i za to dziękuję. Porażką jest dla mnie 

„Orlik”, który służyłby dzieciom i młodzieży oraz sprawa komisariatu policji w Siennicy. 

Kolejna sprawa to pogorszenie pracy w Urzędzie Gminy, chodzi o ambicje polityczne 

niektórych osób. 

 
Pan Przewodniczący – stwierdził, że nasze zaplecze sportowe jest dobre, jeślibyśmy weszli          

w program „Orlik” nasze zadłużenie wzrosłoby jeszcze bardziej, Ja uważam za porażkę nie 

przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. 

Poinformował również, iż zgłosiła się do niego grupa młodzieży, która zaproponowała debatę 
kandydatów na wójta, możemy ustalić że będzie to w pierwszą niedzielę listopada.  

Podziękował radnym za współpracę. 
 
Pan Radosław Legat – stwierdził, iż jest również okazja do podsumowania jego działalności 

jako radnego powiatowego, a następnie przedstawił sprawy, które udało się wykonać oraz te, 

które nie wyszły. 

 

 

Ad. pkt 10 

Rada podjęła następujące uchwały: 

 

� Uchwała Nr XXXII/254/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28 października 2010r. 

w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu 
jego poboru – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 1 głos 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert – stwierdził, że na komisji była rozmowa o zmniejszeniu stawki 

podatku od innych budynków, a niewielkie zwiększenie innych stawek. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że na połączonych komisjach było przedstawione ile musiały by wzrosnąć 
inne stawki, aby ten podatek od innych budynków był na minimalnym poziomie. 

 
Pan Aleksander Kot – zainteresował się sprawą osób, które maja budynki gospodarcze a nie 

posiadają gospodarstwa, stwierdził że te osoby mają tylko chwilowo trudną sytuację. 
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Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że emeryt „ZUS-owski” może ominąć ten podatek,                 

a emeryt – rolnik nie może tego zrobić i musi płacić duże pieniądze. 

 
Pan Przewodniczący – poinformował, iż naszą intencją było, aby ten podatek był jak 

najmniejszy dla ludzi nie zamożnych. 

 
Pan Stanisław Majszyk – postawił wniosek o zmniejszenie podatku od innych budynków                

o połowę, do kwoty 1,05 zł. 

 
Pani Mirosława Kołodziejczyk – stwierdziła, ze zawsze istnieje możliwość indywidualnego 

podejścia do każdego przypadku, władze gminy okażą zrozumienie dla tych osób, które nie 

mają możliwości zapłacenia.  

 

Głosowanie nad wnioskiem Pana Majszaka – stawka podatku od innych budynków 1,05 zł 

za – 6 głosów 

przeciw – 7 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady. 

 

 

� Uchwała Nr XXXII/255/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28 października 2010r. 
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok – została podjęta w wyniku 

głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 1 głos 

 

 

� Uchwała Nr XXXII/256/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28 października 2010r. 

w sprawie określenia stawek podatków od śordków transportowych i zwolnień           
w tym podatku na terenie gminy Siennica – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 1 głos 

 

 

� Uchwała Nr XXXII/257/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28 października 2010r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica – została podjęta 

jednogłośnie. 

   

 

� Uchwała Nr XXXII/258/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28 października 2010r. 

w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku 

publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich 
działalności statutowej – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

� Uchwała Nr XXXII/259/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28 października 2010r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
położonych na terenie powiatu mińskiego – została podjęta jednogłośnie. 
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� Uchwała Nr XXXII/256010 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28 października 2010r. 

w sprawie opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Siennicy – 
została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 0 głosów 

 

 

� Uchwała Nr XXXII/261/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28 października 2010r. 
w sprawiezmiany uchwały Nr XII/89/08 z dn. 21 lutego 2008r. w sprawie 
uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Siennica w Gminie Siennica – została 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

� Uchwała Nr XXXII/262/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28 października 2010r. 
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 0 głosów 

 

 

� Uchwała Nr XXXII/263/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 28 października 2010r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Siennica do zawarcia umowy partnerstwa 
dla realizacji projektu „Energia odnawialna” – została podjęta w wyniku 

głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

Ad. pkt 11 

Sprawy rożne: 

 
Pan Radosław Legat – poinformował, iż weźmie udział w debacie  kandydatów na wójta. 

 

 

Ad. pkt 12 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Wójt – udzielił odpowiedzi na następujące sprawy: 

- przydomowe oczyszczalnie – udało się podpisać umowę, ale zaczęły się problemy. 

Zatrudniliśmy odpowiedniego człowieka na inspektora nadzoru, który chce wyegzekwować           
to co nam się należy. 4 listopada jest spotkanie z przedstawicielami firmy AWAS i inspektorem 

nadzoru oraz spotkanie z osobami które czekają na oczyszczalnie, odbędzie się ono                        

w Starogrodzie. Firma wygrała ileś przetargów, ciężko jej znaleźć podwykonawców i będzie 

problem w tym roku z dotrzymaniem terminów. 

- targowisko w Siennicy – tam jest teren zalewowy, więc nie bardzo odpowiedni na taką 
inwestycję. 
- stawy -  starostwo wszczyna postępowanie o pozwolenie wodno-prawne dla Polskiego 

Związku Wędkarskiego. 
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Pan Przewodniczący – poinformował, iż był na tych oczyszczalniach i stwierdził                          

że powinniśmy wymagać prawidłowości ich wykonania, trzeba to kontrolować. 
 
Pan Aleksander Kot – zapytał, iż podobno część dokumentacji nie jest zgodna, kiedy                    

to wyszło? 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że ta dokumentacja powinna być „dopięta na ostatni 

guzik”, mieliśmy na to tyle czasu. 

 
Pan Wójt – poinformował, że Pan Jagiełło poprawia te projekty, a firma dostała cały zestaw 

prawidłowych projektów. Te problemy sprawiają, że część ludzi nie wpłaca pieniędzy. Dobrze, 

że mamy dobrego inspektora. 

 
Pan Krzysztof Adamiec – stwierdził, że każda z tych oczyszczalni ma oddzielny plan, czy 

można się z nim zapoznać przed wejściem ekipy, aby właściciel też mógł nadzorować. 
 
Pan Przewodniczący – poinformował, iż właśnie dlatego organizowane jest spotkanie                        

w terenie, aby każdy mógł to nadzorować u siebie. 

 

 

Ad. pkt 13 
Protokół Nr XXXI/10 z sesji odbytej w dniu 16 września 2010r. został jednogłośnie przyjęty. 

 

 

Ad. pkt 14 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia               

XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy.   

 

 

 

 

 
Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała:        

pinsp. d/s Rady Gminy  

       
Ewa Chwesiuk               

          

 

 


