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P R O T O K O Ł  Nr I/10 
zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 30 listopada 2010r. 
 

 

Obrady rozpoczęto o godz.10
00

, a zakończono o godz. 12
50

. 

Na ogólną liczbę 15 radnych udział w sesji wzięło 15 radnych tj. 100% składu wg załączonej 

listy obecności. 

Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 
1.  Pani Monika Wilk                - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 

2.  Pan Grzegorz Zieliński         - Wójt Gminy 

3.  Pani Wiesława Pieńkowska - Sekretarz Gminy 

4.  Pani Krystyna Pałdyna         - Skarbnik Gminy 

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

6.  Pan Jacek Zwierz     - Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji 

 

Na sali obecni byli redaktorzy prasy lokalnej: 

Pan Franciszek Zwierzyński - tygodnik „Co Słychać” 

Pan Maciej Rek – tygodnik „Co słychać?” 

Pan Eugeniusz Karpiński – tygodnik „Życie siedleckie” 

 

 

Porządek obrad: 
1.  Otwarcie sesji. 
2.  Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych. 
3.  Złożenie ślubowania przez radnych. 
4.  Uchwalenie porządku obrad. 
5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6.  Wybór przewodniczącego Rady Gminy. 
7.  Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
8.  Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. 
9.  Wybór przewodniczących stałych komisji Rady Gminy. 

10.  Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy. 
11.  Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy.  
12.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
13.  Zamknięcie sesji. 

 
Ad. pkt.1 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji                              
Pan Jacek Zwierz, który z tego miejsca pogratulował wyboru radnym i Wójtowi elektowi. Po 

czym stwierdził, że dzisiejsza sesja jest sesją prawomocną. Na sali obrad obecni są wszyscy 

radni /15 osób tj. 100% składu/. 
Następnie Pan Przewodniczący przewodniczenie obradom przekazał Radnemu Seniorowi 
- Panu Ryszardowi Reszczykowi. 
 
 
Ad. pkt 2 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - Pani Monika Wilk pogratulowała 

wszystkim radnym, a następnie dokonała aktu wręczenia im zaświadczeń o wyborze na 

radnego. 
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Ad. pkt 3 
Radny Senior odczytał rotę ślubowania, a poszczególni radni, których nazwiska odczytał, 

wypowiedzieli słowo „ślubuję”. 

Rota ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki  
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  
i jej mieszkańców.” 

 
 
Ad. pkt  4 
Radny Senior odczytał proponowany porządek obrad. 

 

Sekretarz Gminy – Pani Wiesława Pieńkowska – zgłosiła formalny wniosek o zdjęcie             

pkt dotyczącego ślubowania Wójta, gdyż w Wyjaśnieniach Państwowej Komisji Wyborczej          

z dnia 25 listopada 2010r. dotyczących złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów               

i prezydentów miast wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r., 

zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, sesja, na której wójt 

złożyć ma ślubowanie, powinna zostać zwołana przez przewodniczącego rady nowej kadencji. 

 

G ł o s o w a n i e : 

„Kto jest za zdjęciem z porządku obrad pkt 11: „Złożenie ślubowania przez Wójta 
Gminy”? 

 
za – 15 głosów 

przeciw – 0 głosów 
wstrz. się – 0 głosów 

 
 

Głosowanie porządku obrad po wprowadzonych zmianach 
za – 15 głosów 

przeciw – 0 głosów 
wstrz. się - 0 głosów  

 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
 
Ad. pkt  5 
Jednogłośnie powołana została Komisja Skrutacyjna w następującym składzie: 
 

1.  Pani Hanna Dąbrowska   - przewodnicząca 
2.  Pani Urszula Krupa         - członek 

3.  Pan Stanisław Majszyk    - członek 
4.  Pan Przemysław Ceregra – członek 

 
 
Ad. pkt  6 
Zgłoszone zostały następujące kandydatury na Przewodniczącego Rady Gminy: 
 

Pan Piotr Rosik - zgłosił kandydaturę Pana Witolda Sokoła.  
 
Pan Bogusław Niemirka - zgłosił kandydaturę Pana Ryszarda Reszczyka. 
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Radny Senior zapytał zgłoszonych kandydatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie.           

Obaj kandydaci wyrazili zgodę, a następnie krótko przedstawili swoją osobę. 
 

Jednogłośnie została zamknięta lista kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Pani Agnieszka Uścińska – wyjaśniła, że w głosowaniu nie może brać udziału radny – 

kandydat na przewodniczącego Rady Gminy, jeśli dotyczy to jego interesu prawnego. „Istotne 

znaczenie dla wyboru przewodniczącego ma orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie, który wywiódł, iż przepis art. 19 ust. 1 u.s.g. stanowi podstawę do uznania 

interesu radnego, aby zostać wybranym przewodniczącym rady, za interes prawny, ponieważ 
przesądza o biernym prawie wyborczym radnego danej rady gminy, a głosowanie w sprawie 

wyboru przewodniczącego rady gminy dotyczy również interesu prawnego o charakterze 

majątkowym kandydata na to stanowisko. Kandydat zatem winien się wyłączyć z głosowania, 

jego osoba nie jest również liczona przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów.”  

 
Członek Komisji Skrutacyjnej – Pan Stanisław Majszyk - przedstawił zasadę głosowania, 

wyjaśniając, że należy skreślić tego kandydata, którego odrzucamy.  

 
Protokół Komisji Skrutacyjnej odczytała Pani Hanna Dąbrowska – Przewodnicząca              
w/w Komisji.                                                                                      

                                                                     /Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu/ 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy został 
wybrany  Pan  WITOLD SOKÓŁ. 
 

Radny Senior zaprezentował treść Uchwały Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy w Siennicy. 
                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                    /Uchwała w załączeniu/ 

 

Radny Senior złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu. 

 

Pan Witold Sokół, dziękując wszystkim radnym za oddanie na niego głosów 
poinformował, że decyzje będziemy podejmowali wspólnie jako Rada Gminy, następnie 
przejął dalsze przewodniczenie obradom. 
 
 
Ad. pkt  7 
Pan Przewodniczący - zgłosił następujących kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy:       

                     1/  Pana Ryszarda Reszczyka 

         2/  Panią Bożenę Hardej 
                     3/  Pana Bogusława Niemirkę 
 

Z sali zgłoszeń nie było. Pan Ryszard Reszczyk nie wyraził zgody na kandydowanie,                       

a pozostali w/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, w związku z czym lista 

kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy została zamknięta. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej odczytała Pani Hanna Dąbrowska – Przewodnicząca tej 
Komisji. 
                                                                              /Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu/ 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy 
zostali wybrani:      1/ Pani Bożena Hardej 
                                 2/ Pan Bogusław Niemirka 
 
Pan Przewodniczący zaprezentował treść Uchwały Nr I/2/10 w sprawie wyboru  
Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Siennicy. 
 

                                                                                                          /Uchwała w załączeniu/ 
 

Ad. pkt  8 
Chęć pracy w Komisji Rewizyjnej wyrazili następujący radni: 

1) Pani Urszula Krupa 

2) Pan Piotr Rosik 

3) Pan Marek Soćko 

4) Pani Edwarda Rutkowska 

5) Pan Tomasz Lorens 

 

Chęć pracy w Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa wyrazili 

i następujący radni: 

1) Pan Bogusław Niemirka 

2) Pan Stanisław Majszyk 

3) Pani Hanna Dąbrowska 

4) Pan Józef Kopa 

5) Pan Przemysław Ceregra 

 

Chęć pracy w Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego  

wyrazili następujący radni: 

1) Pani Bożena Hardej 

2) Pan Ryszard Reszczyk 

3) Pan Witold Sokół 

4) Pani Joanna Zwierz 

5) Pani Monika Soczewka 

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie składy osobowe poszczególnych Komisji. 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
1) Pani Urszula Krupa 
2) Pan Piotr Rosik 
3) Pan Marek Soćko 
4) Pani Edwarda Rutkowska 
5) Pan Tomasz Lorens 

w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie 
 

Komisja Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa w składzie: 
1) Pan Bogusław Niemirka 
2) Pan Stanisław Majszyk 
3) Pani Hanna Dąbrowska 
4) Pan Józef Kopa 
5) Pan Przemysław Ceregra 

w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie 
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Komisja Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie: 
1) Pani Bożena Hardej 
2) Pan Ryszard Reszczyk 
3) Pan Witold Sokół 
4) Pani Joanna Zwierz 
5) Pani Monika Soczewka 

w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie 
 

 
Uchwała Nr I/3/10 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy 
w Siennicy  została podjęta jednogłośnie. 
                            

                                                                                                   /Uchwała w załączeniu/ 

                            
Ad. pkt  9 
Radni zgłaszali kandydatów na przewodniczących poszczególnych komisji Rady Gminy.               

W wyniku głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

 

• Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
- Pan Piotr Rosik – 15 głosów „za” 

 

• Na przewodniczącego Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska                     
i Rolnictwa: 
- Pan Józef Kopa – 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” 

- Pan Bogusław Niemirka – głosowanie nie miało miejsca ze względu na bezwzględną 
większość głosów „za” dla Pana Józefa Kopy 

 

• Na przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa 
Publicznego: 
- Pani Bożena Hardej – 15 głosów „za” 

 

W wyniku przeprowadzonych głosowań przewodniczącymi komisji zostali radni: 

• Komisja Rewizyjna -  Pan Piotr Rosik                                             

• Komisja Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa - Pan  
Józef Kopa   

• Komisja Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego – 

Pani Bożena Hardej 
 
Uchwała Nr I/4/10 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy           
w Siennicy -została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 14 głosów 
przeciw – 0 głosów 
wstrz. się – 1 głos 

 

                                                                                                      /Uchwała w załączeniu/ 

 

Ad. pkt  10 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Monika Wilk wręczyła                           

Panu Grzegorzowi Zielińskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Siennica,  

złożyła gratulacje i wręczyła kwiaty.  
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Ad. pkt  11 
Wójt Gminy – Pan Grzegorz Zieliński przedstawił sprawozdanie o stanie Gminy. 
 

                                                                                              (Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – poprosił, aby na trzecią sesję Rady gminy przygotować takie 

sprawozdanie na piśmie dla każdego radnego, gdyż jest wielu nowych radnych, a w ten sposób 

każdy będzie miał pogląd na sytuację. 
 

Pan Przewodniczący – przychylił się do propozycji radnego Pana Stanisława Majszyka. 

 

 

Ad. pkt 12 
Sprawy różne i wolne wnioski: 
 

Pan Stanisław Majszyk – zapytał się o odśnieżanie w naszej gminie? 

 
Pani Hanna Dąbrowska – poinformowała, że osoba, która w ubiegłym roku odśnieżała 

omijała niektóre drogi, trzeba zrobić plan odśnieżania. 

 
Pani Joanna Zwierz – przypomniała o odśnieżaniu również dróg bocznych. 

 
Pan Wójt – poinformował, że sprawa odśnieżania jest teraz najważniejsza, pługi wyjechały 

dopiero po południu wczoraj, ponieważ śnieg cały czas padał. Plan odśnieżania jest, 

priorytetowo traktowane są drogi gdzie dojeżdża gimbus, następnie drogi asfaltowe, a później 

pozostałe. W informacji o stanie gminy będzie podana ilość dróg gminnych oraz zasoby 

komunalne, jest to dość obszerny materiał i dopiero po jego analizie będzie całkowity obraz. 
 
Pan Józef Kopa – poinformował, że w pobliżu przedszkola otwarta jest studzienka oraz 

wykop zrobiony na ul. Latowickiej, może to spowodować zamarznięcie wodociągu. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że sprawa wykopów dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej, tutaj 

Energetyka nie przestawiła słup, więc nie mogli dokończyć robót, ale nie ma zagrożenia 

zamarznięcia, gdyż to jest studzienka burzowa. Nadzór na tą inwestycją ma MZDW. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że niedawno był przedstawiciel drogi wojewódzkiej, 

stwierdził, że dokończenie budowy na moście jest niemożliwe, a tu są robotnicy i zalewali 

betonem, zagrożenie na tym moście jest duże. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – odniósł się do sprawy odśnieżania – wszyscy oczekujemy aby to 

przebiegało sprawniej, a równiarka nie dojedzie wszędzie na czas, pług też przejedzie                      

i zostaną zwały śniegu przy bramie, to trzeba samemu odśnieżyć przy swojej posesji. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że nie jest w stanie określić gdzie i o której godzinie samochód pojawi 

się aby odśnieżyć w danej miejscowości. Po 9-tej wyjechał samochód na Dłużew i dalej. 

Odnośnie wypowiedzi Pana Majszyka – dwa dni po sesji, na której był Pan Kozera zmieniła 

się decyzja, gdyż potrzeba było szybko zrobić pewne rzeczy, natomiast sama inwestycja jest w 

cyklu dwuletnim. Wykryto w tym roku dodatkowe problemy z nadmierną ilością wody, 

dlatego zrobione są projekty na podłączenie do studzienek kanalizacyjnych. Natomiast 

skrzyżowanie w Siennicy III będzie realizowane na wiosnę przyszłego roku. 

 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, iż most na rzeczce należy potraktować priorytetowo. 
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Pan Wójt – wyjaśnił, że my nie robimy tej inwestycji, my jesteśmy stroną proszącą i wnoszącą 
uwagi do planu przebudowy. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że ileś studzienek nie rozwiąże problemu z wodą, gdyż 
może ona płynąć ulicą, bo rowy są za mało wybrane. 

 
Pan Wójt – poinformował, że te rowy będą poddane renowacji, czyli zostaną odmulone, ale 

niestety nie wiem kiedy to zostanie wykonane. 

 
Pan Radosław Legat – poinformował, iż w związku z tym, że uczestniczył w wyborach na 

wójta, pogratulował nowemu wójtowi i radnym oraz życzył dobrej współpracy. Poinformował, 

że złożył wymówienie z dotychczasowego stanowiska. 

 
Pani Sekretarz – poinformowała, że są dla każdego radnego zakupiono publikacje                         

tj. poradnik na kadencję 2010-2014 – prawa i obowiązki radnego oraz ustawa o samorządzie 

gminnym. Będą pomocne w sprawowaniu funkcji radnego i prosiła o zapoznanie się z nimi. 

 
Pan Wójt – zaproponował, aby najbliższą sesje, na której odbędzie się ślubowanie wójta, 

odbyła się w poniedziałek 6 grudnia o godz. 10
00

. 

 
Pan Przewodniczący – przychylił się do propozycji Pana Wójta. 

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

I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Chwesiuk Ewa 

 

pinsp. d/s Rady Gminy 

 

 
 


