
PROTOKOŁ Nr VI/11 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 14 kwietnia 2011r. 

 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 14
50

. 

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 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 

6. Pani Lucyna Adamiec   - Kierownik GOPS 

7. Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – Kierownik SP ZOZ 

8. Pan Zbigniew Pucelak  - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Maz. 

9. Pan Daniel Niezdropa   - Rzecznik Prasowy KPP w Mińsku Maz. 

10. Pan Leszek Dąbrowski  - Komendant Gminny OSP 

11. Pan Jarosław Ufnal  - Komendant Powiatowy PSP w Mińsku Maz.  

oraz 34 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

Pan Franciszek Zwierzyński – red. tyg. „Co słychać?” 

 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siennica. 

6. Ocena Funkcjonowania OSP na terenie gminy Siennica. 

7. Ocena stanu funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy (realizacja zadań 
statutowych przez SP ZOZ w Siennicy w 2010r.) wraz z podjęciem stosownej uchwały. 

8. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w roku 2010. 

9. Planowany zakres remontowy dróg gminnych i powiatowych. 

10. Analiza funkcjonowania urządzeń komunalnych istniejących na terenie gminy za 2010r. 

11. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ zmian w Uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2011-2018 

▪ zmian w budżecie gminy na 2011r. 

▪ zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                 

w Siennicy 

▪ zatwierdzenia „Programu Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Siennicy na lata 2011-2013” 

▪ upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy do udzielenia odpowiedzi na 

skargę wniesioną przez Konrada Duszczyka do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr VII/62/03 Rady Gminy w Siennicy         

z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica w części dotyczącej działki              

nr ew. 151 znajdującej się we wsi Zglechów 
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▪ wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania przysługującego Gminie Siennica 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

14. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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. 

 

Na sali obecnych jest 13 radnych. 

 

Ad. pkt 2 
Pan Wójt – wniósł następujące uchwały pod obrady sesji:  

- w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania przysługującego Gminie 

Siennica 

- w sprawie zmian w Uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2011-2018 – przed 

zmianami w budżecie wprowadzić. 
 

W/w wniosek o wprowadzenie uchwał został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu przez Radę 
Gminy. 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od 25 lutego do 14 kwietnia 2011r.: 
- rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie I etapu na ul. Modrzewiowej i ul. Tartacznej, 

wygrała firma DROGBUD z Łukowa; 

- rozstrzygnięto również przetarg na pompy ciepła i kolektory słoneczne, wygrała firma Pana 

Tomasza Sekuta z Bielsko-Białej; 

- został rozpoczęty III etap budowy drogi Drożdżówka-Dzielnik, wykonuje go Pan Waldemar 

Salamon, ogłoszony zostanie przetarg na położenie dywanika asfaltowego na tą drogę; 
- dzisiaj o godz. 18 w UG w Siennicy odbędzie się spotkanie z chętnymi osobami na dotacje na 

kolektory słoneczne, nie jest to jednak związane z projektem, który prowadzi Gmina; 

- w niedzielę odbyło się spotkanie wszystkich jednostek OSP, był podział środków na 2011r. 

oraz podsumowanie roku ubiegłego; 

- odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów z powiatu mińskiego, na którym zapadły pewne 

ustalenia dotyczące utylizacji odpadów. Jest chętna firma do wybudowania takiego zakładu, 

ale potrzeba jest 16 ha gruntów, była by to wspólna inicjatywa. 

 

Pan Stanisław Majszyk – zwrócił uwagę, iż w poprzedniej kadencji sprawozdanie Wójta było 

w formie papierowej dawne radnym, poprosił aby do tego powrócić. 
 

Ad. pkt 4 
Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Brak było w danym punkcie interpelacji, wniosków i oświadczeń radnych. 
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Ad. pkt 5 

Ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siennica przedstawił Pan 

Zbigniew Pucelak  – Z-ca Komendanta KPP Mińsk Maz. 
(Materiał w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pani Edwarda Rutkowska – poprosiła aby zwrócić uwagę na niektóre miejsca w Siennicy, 

uczęszczane przez młodzież, która niszczy mienie, jest to plac zabaw, stadion i park. 

 
Pan Zbigniew Pucelak – poinformował, że to na pewno będzie uwzględnione, ale poprosił              

o informowanie policji o takich przypadkach jeśli sami widzimy. 

 
Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) – poprosiła, aby od czasu do czasu przy szkole 

w Starogrodzie postawić radar, gdyż kierowcy tam szybko jeżdżą. 
 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) – zapytał, czy widzą państwo problem 

podrzucania śmieci do lasu czy przy drogach? Jeśli ja podam nr rejestracyjny samochodu to 

czy coś będzie zrobione? 

 
Pan Zbigniew Pucelak – wyjaśnił, że taki problem nie dotyczy tylko tej gmina, ale wielu 

innych, oczywiście należy zgłaszać takie przypadki. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, ze przy szkole w Nowej Pogorzeli były wypadki, 

była prośba o oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej, to ułatwi dzieciom 

przechodzenie przez ulicę i polepszy bezpieczeństwo. 

 
Pani Alina Zgódka (sołtys wsi Dzielnik) – poprosiła, aby częściej przyjeżdżać do Dzielnika, 

jednego gospodarza okradli po raz drugi w tym roku. 

 
Pan Zbigniew Pucelak – poinformował, iż jeśli chodzi o oznakowanie to robi to zarządca 

drogi, my opiniujemy takie wnioski. Odnośnie częstotliwości patroli – dzielnicowy ma cala 

gminę Siennica, każda jego służba odbywa się na terenie gminy, ale będą zwiększone te 

patrole. Podziękował za współpracę Wójtowi, radnym i straży z gm. Siennica. 

 
Pan Wójt – również podziękował za współpracę, nowy dzielnicowy bardzo szybko odnalazł 

się w tym terenie, a ilość spraw nie pozwala mu być zawsze w poniedziałki w Urzędzie od            

15 do 17, ma bardzo dobry kontakt z mieszkańcami. 

  

 

Ad. pkt 6 

Funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Siennica przedstawił Pan Leszek 

Dąbrowski – Komendant Gminny OSP. 
(Materiał w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Leszek Dąbrowski – poinformował, ze kampania sprawozdawcza jednostek OSP kończy 

się w marcu, te dane były telefonicznie uzyskiwane od prezesów, dobrze byłoby, aby ten temat 

odbywał się na sesji w maju. 

Pani Edwarda Rutkowska – podziękowała strażakom za pracę oraz wykonane remonty, które 

wymagają wiele czasu i są robione w czynie społecznym. 

 
Pan Leszek Dąbrowski – poinformował, że strażacy w naszej gminie zrezygnowali                      

z wynagrodzenia za akcje, wszystkie środki przekazujemy na jednostki i remonty. 
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Informacje na temat funkcjonowania Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku 

Mazowieckim przedstawiła Pan Jarosław Ufnal – Komendant w/w jednostki. 
(Materiał w załączenia) 

 

 

Ad. pkt 7 

Informację na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy przedstawiła Pani 

Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – Kierownik SP ZOZ w Siennicy. 
(Materiał w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Piotr Rosik – zapytał dlaczego lekarze nie zawsze przyjmują pacjentów w podanych 

godzinach przyjęć? 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – wyjaśniła, że zdarzają się sytuacje losowe, lekarze 

pracują na kontraktach i mają też dyżury w innych placówkach, a jeśli pacjent był zapisany to 

świadczenia może udzielić inny lekarz. 

 
Pan Piotr Rosik – zapytał, czy lekarze, którzy prywatnie przyjmują uiszczają jakieś opłaty do 

Ośrodka?  

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – poinformowała, ze ci lekarze nie uiszczają 
żadnych opłat ze względu na umowę z tymi lekarzami, dostępność specjalistów jest trudna, 

dlatego podjęliśmy decyzję o możliwości świadczenia usług w naszej przychodni. 

 
Pan Piotr Rosik – odniósł się do sprawy badań przez lekarzy, najchętniej wysyłają od razu na 

badania lub zwolnienie. Stwierdził również iż w rejestracji zdarzyło się iż nie zastał nikogo             

a słuchawka telefonu była odłożona. 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – nie zgodziła się z tym stwierdzeniem, niektórzy 

pacjenci wymagają dodatkowych badań, które można u nas wykonać. Jeśli chodzi o rejestrację, 
to mamy tylko jedną linię telefoniczną i telefon może być zajęty lub pielęgniarka przekazywała 

zgłoszenie do stomatologa, więc musiała iść do gabinetu. 

 
Pan Przewodniczący – zapytał o plan finansowy, gdzie była przyczyna jego przekroczenia? 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – wyjaśniała, iż w styczniu podjęła decyzję                      
o certyfikowaniu Ośrodka w ISO, a środki które były na to zaplanowane okazały się nie 

wystarczające. 

 
Pan Przewodniczący – zapytał o wizyty położnej – na osiedlu gdzie mieszkam nie było 

wizyty u nowonarodzonych dzieci. 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło – wyjaśnił, że być może rodzice nie deklarowali od 

razu tych dzieci do naszego Ośrodka tylko w momencie pierwszego szczepienia to wykonają. 
 
Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) – podziękowała pani doktor za dobrą pracę 
i funkcjonowanie Ośrodka. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – stwierdził, że pacjent indywidualnie ocenia jakość usług, ale 

dobrze że mamy u siebie Ośrodek i dostęp do lekarzy specjalistów. 
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Rada podjęła Uchwałę Nr VI/32/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 kwietnia 2011r.            

w sprawie oceny gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Siennicy w wyniku następującego głosowania: 

za - 12 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 2 głosy 

 

Ad. pkt 8 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2010r. przedstawił Pan Grzegorz Zieliński – Wójt Gminy. 
(Materiał  w załączeniu) 

 

Ad. pkt 9 

Planowany zakres remontowy dróg gminnych przedstawił Pan Wójt oraz przeczytał 
pismo od Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim (w załączeniu)                            

o planowanych pracach na terenie gminy Siennica. 

 

Dyskusja: 
Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) – zapytała, który odcinek drogi ma być 
robiony do Kuflewa? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że ma to być od Siennicy III do Siodła. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że dewastowanie dróg przez firmę robiąca odwierty nie 

tylko dotyczy dróg powiatowych, drogi Nowa Pogorzel – Grzebowilk, ale także do Iłówca, 

można by zobowiązać tą firmę do podpisania umowy na tamtą drogę. 
 
Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) – poinformowała, ze droga przy cmentarzu              

w Starogrodzie jest w strasznym stanie. Była rozmowa z właścicielem Rapitu, który mógłby 

puścić autobus przez Borówek do Starogrodu, jeśli zostanie wykonany ten odcinek. Na kolejny 

rok z funduszu sołeckiego przekażemy na tą drogę środki, gmina mogłaby zrobić podkład,           

a Pan Solonek zgodził się położyć asfalt. 

 
Pan Tadeusz Pustoła (sołtys wsi Gągolina) – stwierdził, aby przy zawieraniu umów było 

uwzględnione, ze kruszywo z frezowania pozostawało na terenie gminy. 

 
Pan Wójt – poinformował, że na działkę gminną składamy materiały, które później zostaną 
pokruszone i wywiezione na drogi gminne. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że firma która buduje drogę wojewódzką jest po aby 

nam plac uprzątnąć, powinni to pokruszyć w ramach swoich zadań. 
 

 
Na salę obrad przybyła radna Pani Bożena Hardej, obecnych jest 14 radnych. 

 

 

Ad. pkt 10 

Analizę funkcjonowania urządzeń komunalnych istniejących na terenie gminy za 2010r. 

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

Dyskusja: 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że bardzo dużo wody ginie, jest to strata, czemu tak się dzieje? 
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Pan Wójt – wyjaśnił, że były awarie, Male dało się zlokalizować i naprawić, natomiast                     

z dużymi jest gorzej, tak było przy stawie w Lasominie, przy rowie melioracyjnym. Mamy też 
awarię w Siennicy III i nie możemy jej zlokalizować dokładnie. Mogą być też przekłamania na 

wodomierzach, legalizacje są jednak na bieżąco wykonywane.  

Największy problem jest z gospodarką odpadami. Z końcem czerwca chcemy ogłosić przetarg 

na modernizację oczyszczalni w Siennicy oraz planujemy skontrolować nielegalne podłączenia 

do kanalizacji. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że jest nadpłata w wodzie, potrzebna jest budowa studni 

w Siennicy, z tych środków można to zrobić. Powinniśmy w tym gronie podjąć decyzję 
dotyczącą studni. W temacie śmieci prawie nić się z tym nie robi.  

 
Pan Marek Soćko – stwierdził, że na wysypisku śmieci konieczne jest sito do przesiewania 

oraz zainstalowanie monitoringu. 

 
Pan Józef Kopa – poinformował, iż należy zastanowić się nad zakupem sita na wysypisko 

śmieci, jego koszt to ok. 100 tys. zł, część środków można uzyskać z WFOŚ, ale wniosek 

trzeba złożyć do końca kwietnia.  

 
Pan Wójt – poinformował iż były prowadzone rozmowy na ten temat, jednej strony jest zakup 

sita, ale potrzebna jest też ładowarka. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, iż można podjąć działania do pozyskania środków                 

z zewnątrz na tą inwestycję. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jest za tym projektem, ale musimy poznać wszystkie koszty. 

 
Pan Marek Soćko – stwierdził, że jeszcze nie wiemy jaki będzie wynik finansowy za 2011r. 

ale na pewno będzie większe zadłużenie, trzeba złożyć taki wniosek.  

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że to wysypisko funkcjonuje od iluś lat, szukano tylko 

możliwości podwyższenia opłat za śmieci, należy znaleźć inne rozwiązania.  

 
Pani Agnieszka Uścińska – poinformowała, że Rada Gminy może podjąć takie stanowisko 

aby Wójt mógł podjąć działania zmierzające do restrukturyzacji wysypiska śnieci, również na 

przyszłość. 
 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, iż nie chce aby to się skończyło, że nie udało się 
pozyskać środków, jeśli nie w tym to trzeba próbować w kolejnych latach. 

 
Pan Przewodniczący – stwierdził, że należy takie działania podjąć, a termin też jest krótki. 

 

Rada Gminy wyraża wolę wystąpienia do WFOŚ z wnioskiem o uzyskanie środków na 

zakup sita do przesiewania odpadów komunalnych na potrzeby wysypiska śmieci 

eksploatowanego dla potrzeb gminy Siennica i o wyrażenie zgody na niezwłoczne podjęcie 

działań przez Wójta Gminy 

 

W/w stanowisko zostało jednogłośnie przyjęte w głosowaniu przez Radę Gminy. 

 

 

Ad. pkt 11 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 
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▪ Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 14 kwietnia 2011r. w sprawie 

zmian w Uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2011-2018 – 
została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 1 głos 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – poprosił o dokładniejsze dane dotyczące wykupu działek. 

Stwierdził również, że Komisja Edukacji miała zdecydować na co będą przeznaczone te środki, 

a teraz została wprowadzona wymiana okien w szkole w Starogrodzie. 

 
Pani Bożena Hardej – poinformowała, iż wynikła pilna sprawa wymiany pieca w szkole                 

w Nowej Pogorzeli.  

 
Pan Wójt – poinformował, że przy tej dotacji co szkoła dostaje są w stanie sami sobie 

wymienić ten piec. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że na początku roku była kwota 50 tys. zł na odszkodowania za 

wykup działek pod drogi, ale tamte środki są już wydatkowane, a ja proszę o środki na 

przyszłość, inaczej dana osoba będzie mogła iść do sądu jeśli nie dostanie odszkodowania. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że na okna potrzeba 90 tys. zł, a jeśli się okaże że nie 

dostaniemy dotacji na to, na  kolejnej sesji będziemy dokładali pieniądze. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że na wydatki bieżące szkół mamy 100 tys. zł, my zabezpieczamy 

dodatkowo 90 tys. zł, w ten sposób mamy zabezpieczona cala kwotę. W ubiegłym roku 

dostaliśmy taka dotację.  
 
Pan Tomasz Lorens – wyjaśnił, że tam nie chodzi o wymianę wszystkich okien, lecz tylko 

tych w salach lekcyjnych. 

 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, że rodzice wkładają dużo pracy w szkołę w Nowej 

Pogorzeli, trzeba to też uszanować.  
 
Pan Wójt – wyjaśnił, iż oni w ramach swojego budżetu są w stanie wymienić piec. Mieliśmy 

w budżecie 100 tys. zł na szkoły, ale dostaliśmy decyzję Sanepidu i musimy to zrobić. 
 

 

▪ Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 14 kwietnia 2011r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2011r. –została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 2 głosy 

 

 

▪ Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 14 kwietnia 2011r. w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                 
w Siennicy – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 
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▪ Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 14 kwietnia 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia „Programu Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Siennicy na lata 2011-2013” – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 
 

Salę obrad opuściła radna Pani Monika Soczewka, obecnych jest 13 radnych. 

 

 

▪ Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 14 kwietnia 2011r. w sprawie 

upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy do udzielenia odpowiedzi 

na skargę wniesioną przez Konrada Duszczyka do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr VII/62/03 Rady Gminy w Siennicy         

z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica w części dotyczącej działki              
nr ew. 151 znajdującej się we wsi Zglechów – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się 1 głos 

 

 

▪ Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 14 kwietnia 2011r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania przysługującego Gminie Siennica – 
została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 1 głos 

Dyskusja: 
Pani Bożena Hardej – zapytała dlaczego nie korzystamy z tego odszkodowania. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, ze będzie to wkład w kolejne rozbudowania na terenie gminy. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że za wodę mieli zapłacić, ale w sprawozdania tego nie 

widać, to jest tylko nasza dobra wola. 

 

 

Ad. pkt 12 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) – poinformowała, że nasza wieś jest bardzo 

gęsto zabudowana, sprawa zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w tamtym czasie 

prawie nie dotyczyła naszej wsi. Chciałaby wiedzieć kto dal taki zapis, że struga jest pod 

ochroną. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił, iż trudno mu to powiedzieć, jest wójtem od października 2002r., a do 

lipca 2002r. był wyłożony plan do zapoznania się. Państwo Duszczykowie nie zapoznali się z 

nim i nie wnieśli uwag. Pani projektant z rożnymi instytucjami uzgadniała zapisy. 

 
Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) – stwierdziła, że trzeba pomóc temu 

młodemu człowiekowi, aby mógł rozbudować swoje gospodarstwo. 
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Pan Przewodniczący – stwierdził, że możemy teraz tylko zrobić zmianę planu, a na to 

potrzeba pieniędzy. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że mamy trochę pieniędzy na projekty drogowe, na 

studium wystarczyłoby 70 tys. zł, przeznaczyć te środki na zmianę planu. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że radny Majszyk proponuje teraz zabrać pieniądze z projektów 

drogowych, a 29 grudnia ubiegłego roku zagłosował za wykonaniem oświetlenia zamiast 

zmiana planu. 

 
Pan Przewodniczący – stwierdził, że zmiana planu zagospodarowania i drogi to najważniejsze 

zadania w gminie. Musimy poszukać takich pozycji gdzie da się ująć pieniędzy. 

 
Pani Zofia Jarzębska (sołtys wsi Kulki-Ptaki) – stwierdziła, że ich miejscowość była 

przeznaczona pod rekreację, ale też jest kopalnia żwiru i to razem być nie może. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – poinformował, że most w Gągolinie wymaga naprawy, bo zima 

woda przelewała się przez drogę i zamarzała. 

 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) – poinformował, że chce odtworzyć 
drogę przez wieś, powycinali mieszkańcy już krzaki i oczyścili rowy. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, iż odnośnie odtworzenia drogi musi zwrócić się do Pani Elwiry Cabaj,   

a jeśli chodzi oczyszczenie rowów to chcemy zebrać więcej i ogłosić przetarg, w kilku 

miejscach są takie problemy. 

 
Pani Leokadia Sierpień (sołtys wsi Krzywica) – poinformowała, że u nas na wsi to sami 

mieszkańcy czyszczą rowy w kierunku Siennicy i do Chmielewa. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – zapytała, czy już wiadomo jaka jest cena żwiru z funduszu 

soleckiego. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że w maju będzie rozstrzygnięty przetarg i wtedy będzie wiadomo. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – zapytała o jej wniosek o przystanek na żądanie w Nowym 

Zglechowie. 

 
Pan Wójt – poinformował, że wystąpiliśmy z tym wnioskiem do PKS-u i do Rapitu, po 

otrzymaniu informacji od nich wystąpimy do zarządcy drogi i policji. 

 
Pani Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) – zapytała o naprawę dróg przez 

firmę Geofizyka, a także czy już coś wiadomo odnośnie poszerzenia drogi i wykupienia pod to 

działek. Zapytała również czy przy okazji przewieszenia lamp można wymienić słupy                      

z drewnianych na betonowe. 

 
Pan Wójt – poinformował, że jeśli chodzi o firmę geofizyka to nie zostało to jeszcze 

zakończone, miał być objazd z sołtysami. Jeśli natomiast chodzi o poszerzenie drogi to 

potrzebna jest zmiana planu, chociaż osoby są chętne do sprzedaży działek, ale musimy 

zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Odnośnie lamp i słupów to musimy 

rozmawiać z Energetyką, gdyż jest to poważna inwestycja. 
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Pan Tadeusz Pustoła (sołtys wsi Gągolina) – zapytał o opłaty za spółkę wodną, czy jest jakiś 
okres, z którego spółka wodna a się wywiązać i czy Rada Gminy ma na to wpływ. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że spółki są niezależne od Gminy, my możemy tylko prosić                                  
i monitować.  
 
Pani Bożena Hardej – zapytała co daje nam studium i czy może uchylić postanowienia. 

 
Pani Agnieszka Uścińska – wyjaśniła, że studium to wstępne plany do zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego, cala procedura musi być zgodnie z przepisami, z opiniami. 

Po studium musimy uchwalić plan. 

 
Pan Mieczysław Krasiński (sołtys wsi Lasomin) – poprosił o wycięcie krzaków przy drodze 

od Bestwin do Kośmin. 

 
Pani Urszula Krupa – poinformowała, że na ul. Parkowej w Pogorzeli budują się mieszkańcy 

i nie dostali informacji, że tam będzie rów. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że każdy występujący o zabudowę dostaje warunki na budowę i zjazd. 

Jeśli jest to inwestycja gminna to jest to w naszym zakresie, a jeśli ktoś później się buduje to 

musi sam to zrobić. 
 
Pan Przewodniczący – poinformował, że wpłynęła do Rady Gminy skarga Pana Wociala na 

działalność Wójta Gminy, która powinna być rozpatrzona przez Komisje Rewizyjną, następnie 

stwierdził, iż radni chcą aby  na sesji obecny był Zastępca Wójta, a także aby sprawozdania 

Wójta były w formie pisemnej. 

 
Głosowanie nad skierowaniem skargi Pana Jana Wociala do Komisji Rewizyjnej 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

 

 
Pan Sławomir Kozera (sołtys wsi Kośminy) – poprosił o dowiezienie żwiru na drogę na Łysa 

Gorę, tam na łączniku nie da się przejechać 
 
Pan Wójt – poinformował, że część dróg była porównana, ale poszedł deszcz i nie nadawało 

się to dokończyć. 
 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował zatrzymaniu wody w stawie przy pałacu,                          

to powoduje niszczenie drogi, trzeba to wyregulować. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił, ze prawo wodne określa jakie mogą być spiętrzenia, podobnie było przy 

stawach w Kątach, musimy w starostwie sprawdzić jakie ma pozwolenie wodno-prawne.  

 

 

Ad. pkt 13 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

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

 

 



11 

 

Ad. pkt 14 
Jednogłośnie zostały przyjęte następujące protokoły: 

- Protokół Nr IV/11 z sesji w dniu 17 lutego 2011r. 

- Protokół Nr V/11 z sesji w dniu 25 lutego 2011r. 

 

 

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

VI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy.   

 

 

 
Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

insp. d/s Rady Gminy 

        
Chwesiuk Ewa    

 


