
PROTOKOŁ Nr IX/11 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 9

05
,  a zakończono o godz. 16

10
. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 13, tj. 86,7% składu Rady wg załączonej                     

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pani Edwarda Rutkowska zam. Siennica 

Pan Witold Sokół zam. Grzebowilk 

 

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 

6. Pani Elżbieta Goździk   - Dyr. PSP w Siennicy 

7. Pani Anna Duszczyk     - Dyr. ZS w Żakowie 

8. Pani Maria Żukowska    - Dyr. PSP w Starogrodzie 

9. Pani Maria Makos     - Dyr. PSP w Grzebowilku 

10. Pani Renata Osica-Duszczyk   - Dyr. Gminnego Przedszkola w Siennicy 

11. Pani Magdalena Lewandowska - insp. ds. oświaty 

oraz 27 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku. 

3. Wręczenie nagród w konkursie „Piękna Zagroda Wiejska” 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

5. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

6. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011r. 

7. Realizacja bieżących zadań inwestycyjnych. 

8. Informacja dyrektorów szkół o: 

▪ wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-

gospodarczej w roku szkolnym 2010/2011 

▪ planowanej organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012 wraz                      

z przygotowaniem obiektów oświatowych do rozpoczęcia pracy w nowym roku 

szkolnym 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych                                 

i Bezpieczeństwa Publicznego.  

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy 

▪ 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. 

▪ szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siennica i jej 

jednostkom podległym 

▪ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Siennica 

▪ nadania nazw ulicom w miejscowości Siennica 
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▪ wyboru ławników do Sadu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku 

Mazowieckim na kadencję 2012-2015 

11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

14. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 
Otwarcia sesji dokonała Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – Pani Bożena Hardej, 

witając wszystkich uczestników obrad. 

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

podejmowane uchwały będą prawomocne. 

 

Ad. pkt 2 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. pkt 3 

Pan Wójt – Grzegorz Zieliński wręczył nagrody dla zwycięzców w konkursie na „Piękną 

Zagrodę Wiejską” w 2011r.: 
I miejsce – Pani Janina Mantur zam. Wólka Dłużewska 

II miejsce – Pani Agnieszka Wilczek zam. Lasomin 

III miejsce – Pani Teresa Czmoch zam. Starogród 

oraz dla osób biorących udział w tym konkursie. 

 

Ad. pkt 4 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2011r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – poprosił o doprecyzowanie ile będzie wymienionych okien  w PSP 

w Grzebowilku i PSP w Nowej Pogorzeli. 

 
Pan Wójt – poinformował, że w szkole w Grzebowilku będzie wymiana 4 okien w 

pomieszczeniach gospodarczych, a w szkole w Nowej Pogorzeli 7, gdyż tam jest to robione 

pod konkretną kwotę. 
 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że na studium mamy zabezpieczone 70 tys. zł w budżecie, a po 

najniższej cenie oferty zgłoszonej do przetargu wychodzi, że musimy znaleźć jeszcze 9 tys. zł. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że umowa jest tak skonstruowana, ze w tym roku nie wydamy ani 

złotówki , a ostatnie 20% kwoty wykonawca otrzyma po zaakceptowaniu studium. Także w 

tym roku nie musimy się martwić o środki na to. 

 

Ad. pkt 5 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
 

Pan Ryszard Reszczyk – stwierdził, że żniwa w tym roku były ciężkie ze względu na pogodę 
i dużą ilość opadów, wielu rolników nie zebrało plonów z pól,  w związku z tym zapytał czy 

będą ewentualne zniżki dla tych osób od podatku lub pomoc z opieki? 

 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011r. przedstawił Pan Grzegorz 

Zieliński – Wójt Gminy. 



3 

 

(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Pani Bożena Hardej – przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 363/S/11         

z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Siennica 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku. 
(Uchwała w załączeniu) 

 

Ad. pkt 7 
Informacje na temat zadań inwestycyjnych przedstawił Pan Andrzej Gawłowski – 

Zastępca Wójta. 
(Materiał w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – odniósł się do budowy ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy 

– na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze ogłoszonego przetargu na wykonanie kolejnego etapu 

tego zadania, być może w zimę będzie kładziony asfalt. Należało ogłosić przetarg na całość tej 

inwestycji jak były pieniądze, atak może ona być zagrożona, nie wiemy także ile dokładnie to 

będzie kosztowało. 

 
Pan Zastępca Wójta –  wyjaśnił, że pierwotnie były zabezpieczone środki w budżecie na 

wykonanie I etapu, a na resztę nie było pieniędzy. Okazało się po przetargach i braku 

wykonania innych zadań, ze mamy środki i chcemy dokończyć tą inwestycję. Nie mogliśmy 

ogłosić przetargu bez zabezpieczonych środków, podpisując umowę musimy mieć pieniądze.  

 
Pan Józef Kopa – poprosił o przybliżenie sprawy związanej z remontem w gminnym 

przedszkolu. 

 
Pan Zastępca Wójta – poinformował, ze w budynku przedszkola montowane są pompy 

ciepła, ale jest to stary budynek i nie dało się wszystkiego przewidzieć i wyszły dodatkowe 

zadania, takie jak: instalacja elektryczna, wilgoć w piwnicy, izolacja pozioma i pionowa. 

Musimy dokończyć te prace, wykonawca zobowiązał się wykonać swoje zadanie w budynku            

i na placu do 10 września. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że ten projekt jest wykonywany ze środków unijnych, ale nie wszystkie 

rzeczy mogą być zakwalifikowane, więc będzie to również z naszych środków. 

 
Pan Józef Kopa – zapytał czy była robiona ekspertyza przez fachowca? 

 
Pan Zastępca Wójta – odpowiedział, że taka ekspertyza nie była robiona. 

 
Pani Bożena Hardej – zapytała ile przekroczyliśmy koszty tego zadania. 

 
Pan Zastępca Wójta – poinformował, że musimy dołożyć dodatkowo 280 tys. zł. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał co dalej z dziećmi jeśli prace się przedłużą? 

 
Pan Zastępca Wójta – poinformował, iż mamy zapewnienie wykonawcy, ze do 10 września 

zakończy prace. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że trzeba było zrobić generalny remont, a tak poddasze 

nie zostanie wykonane i miejsc nie przybędzie. 

 
Pan Zastępca Wójta – wyjaśnił, że był tylko zamysł instalacji ogrzewania i modernizacja tego 

co jest. 
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Pan Józef Kopa – stwierdził, że w przypadku publicznych obiektów taka ekspertyza powinna 

być wykonana, teraz musimy to zadanie dokończyć. 
 

Ad. pkt 8 
Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2011/2012 przedstawiła Pani Elżbieta Goździk - Dyrektor PSP w Siennicy. 
(Materiał w załączeniu)  

  

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2011/2012 przedstawiła Pani Anna Duszczyk - Dyrektor ZS w Żakowie. 
(Materiał w załączeniu)  

  

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2011/2012 przedstawiła Pani Maria Żukowska - Dyrektor PSP w Starogrodzie. 
(Materiał w załączeniu)  

  

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2011/2012 przedstawiła Pani Maria Makos - Dyrektor PSP w Grzebowilku. 
(Materiał w załączeniu)  

  

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2011/2012 przedstawiła Pani Renata Osica-Duszczyk – Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Siennicy 
(Materiał w załączeniu) 

 

Pani Magdalena Lewandowska – przedstawiła informacje związane z dowozem uczniów do 

szkół przez gimbus, bus i autobus firmy Rapit. 

 
Pan Wójt – podziękował dyrektorkom za ich pracę, wyniki uczniów w nauce i sporcie oraz w 

innych dziedzinach. Poinformował, ze szkoła w Nowym Zglechowie przestała funkcjonować, 
dzieci z tego obwodu mają zapewniony dowóz do PSP w Siennicy, natomiast w tym budynku 

od 1 września br. uruchomione zostanie prywatne przedszkole. 

 

Ad. pkt 9 

Sprawozdanie z działalności Komisji edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych                             

i Bezpieczeństwa Publicznego za okres od 17 września 2010r. do 31 sierpnia 2011r. 

przedstawiła Pani Monika Soczewka – członek w/w Komisji. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Ad. pkt 10 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr IX/50/2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Siennicy – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr IX/51/2011 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 – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

Dyskusja: 



5 

 

Pan Bogusław Niemirka – zapytał czy kwota 280 tys. zł to już jest na zakończenie prac w 

przedszkolu? 

 
Pan Wójt – odpowiedział, że tak, to jest na dokończenie remontu. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – stwierdziła, że skoro w planie budowy dróg są pewne drogi 

wskazane do realizacji, a tutaj w załączniku inwestycyjnym ich nie ma. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśnił, że droga Świętochy - Zglechów może być wciągnięta do WPF przy 

konstrukcji budżetu na 2012 rok, kiedy to Państwo podejmiecie decyzję o terminie jej 

realizacji. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że środki na ul. Wiśniową i ul. Graniczną  miały być              
w jednym roku, a tu jest to rozłożone na 2 lata. Dodatkowo zwrócił uwagę na niewłaściwe               

i skrótowe podanie nazw niektórych zadań inwestycyjnych, które powinny być doprecyzowane 

i podane w takim brzmieniu w jakim zostały przyjęte do realizacji. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że środki na realizację zadań robione są pod dochody, więc jeśli nie ma 

pieniędzy to są rozkładane w latach. 

 
Pan Józef Kopa – zapytał o środki na studium, było przeznaczone 70 tys. zł, co się z nimi 

stało. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, ze wykonawca nie wykona studium w tym roku, jego realizacja 

nastąpi w 2012r., więc te 70 tys. zł zostało zwrócone na te zadania z których wcześniej było 

zabrane. Odnośnie nazwy zadań to zostaną one doprecyzowane: 

- „Budowa ulicy Wiśniowej w Grzebowilku” otrzyma brzmienie – „Budowa ulicy Wiśniowej 

w Nowej Pogorzeli, ulicy Granicznej w Grzebowilku” 

- „Budowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Siennicy” otrzyma brzmienie – „Budowa ulicy 

Tartacznej i Modrzewiowej, ulicy Sosnowej, Konopnickiej w Siennicy” 

- „Budowa drogi gminnej Kąty-Bestwiny oraz Dłużew-Lasomin” otrzyma brzmienie – 

„Budowa drogi gminnej Kąty-Bestwiny oraz Dłużew-Lasomin, ulica Zachodnia i Słoneczna          

w Siennicy”. 

 
 

▪ Uchwała Nr IX/52/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. – została 

podjęta w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 1 głos 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że w szkole w Nowej Pogorzeli została nie 

wykorzystana dotacja w kwocie 10 tys. zł, decyzją Wójta ma być ona im zwrócona, z tej kwoty 

82 tys. zł zabezpieczonych na okna w szkole w Starogrodzie można dołożyć 10 tys. zł na 

wymianę okien w szkole w Nowej Pogorzeli, skoro została przyznana dotacja z Ministerstwa 

na szkołę w Starogrodzie. 

 

Pan Wójt – wyjaśnił, że z kosztorysu wynika iż można wymienić 7 okien w szkole w Nowej 

Pogorzeli, ale jeśli po przetargu zostaną środki, to będzie  można więcej wymienić, natomiast 

jeśli chodzi o te 82 tys. zł to są pieniądze wyłącznie na papierze, fizycznie ich nie mamy.  
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Pan Stanisław Majszyk – postawił wniosek o zwiększenie pieniędzy dla PSP w Nowej 

Pogorzeli na wymianę okien na 20 tys. zł. 

 
Pan Wójt – zaproponował wniosek, aby z pieniędzy, które ewentualnie zostaną po przetargu 

przeznaczyć na wymianę okien w PSP w Siennicy. 

 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, ze te pieniądze mamy na papierze, ale fizycznie ich nie ma. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że na okna w szkole w Starogrodzie robiliśmy przesunięcia środków           

w budżecie, aby wykazać ze mamy takie pieniądze zabezpieczone 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że te wnioski należy zostawić i poczekać na fizyczne środki,             

a nie tylko na papierze. 

 
Pan Wójt – poinformował, że Stowarzyszenia prowadzące szkołę w Nowej Pogorzeli i prezes 

Pan Łukasiak porozumieli się z firmą, ze co miesiąc będą wymieniać jakieś okna w ramach tej 

jednej umowy 

 

 

▪ Uchwała Nr IX/53/2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Siennica i jej jednostkom podległym – 

została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr IX/54/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej we wsi Siennica – została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał jakie ta działka ma przeznaczenie w planie 

zagospodarowania? 

 
Pani Sekretarz – odpowiedziała, iż ta działka ma przeznaczenie usługowe. 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że mamy za 11 lat z góry pieniądze za wydzierżawianie tej 

działki, a tak co roku musielibyśmy robić wycenę tej działki, a to też są koszty. 

 

 

▪ Uchwała Nr IX/55/2011 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siennica – 
została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr IX/56/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego                     
w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencje 2012-2015              
- została podjęta jednogłośnie. 

Przed podjęciem uchwały Radna Pani Bożena Hardej przedłożyła opinię Zespołu ds. 

opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015.  

 

Rada Gminy jednogłośnie zagłosowała za powołaniem składu Komisji Skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Pan Józef Kopa  wyjaśnił wszystkim radnym zasady 

głosowania.  
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(w tym momencie odbyło się tajne głosowanie ) 

 

Po przeliczeniu głosów przez komisję przewodniczący Pan Józef Kopa przedłożył protokół 

Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu 

Rejonowego w Mińsku Mazowieckiego na kadencję 2012-2015. 
(Materiał w załączeniu) 

Ad. pkt 11 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

 
Pan Wójt – poinformował, że jeśli będą takie wnioski składane i będą one potwierdzone przez 

sołtysów danej wsi to nikt nie zostanie bez odpowiedzi i udzielonej pomocy. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że u nas w gminie mamy głównie ziemię VI klasy, gdzie 

rolnik i tak za nią nie płaci podatku, więc umorzenie nic mu nie da. 

 

Ad. pkt 12 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pan Wójt – poruszył sprawę gminnej i powiatowej spółki wodnej – stwierdził, że nie powinna 

funkcjonować, gdyż nie spełnia swoich zadań, ludzie płacą składki, a kopanie rowów i ich 

udrażniane robione jest z dużym opóźnieniem lub wcale nie jest wykonywane. Ta spółka w tej 

formie powinna być rozwiązana, można by stworzyć subkonto przy budżecie gminy, gdzie 

wpływałyby środki później ogłosić przetarg na wykonanie konkretnego zadania.  

 
Pani Agnieszka Kępka (sołtys wsi Bestwiny) – poinformowała, że przygotowała taką ankietę, 
gdzie mieszkańcy płacący na spółkę mogliby się wypowiedzieć czy są za rozwiązaniem spółki, 

mogli by to składać przy zbieraniu podatku. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że trzeba zaoferować coś w zamian za spółkę. 
 
Pan Mieczysław Krasiński (sołtys wsi Lasomin) – poinformował, że w styczniu na walnym 

zebraniu musimy zgłosić wniosek o rozwiązanie gminnej spółki. 

 
Pan Wójt – stwierdził, ze do stycznia mamy czas na znalezienie dobrego rozwiązania co z tym 

dalej, co po spółce. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – odniosła się do sprawy prywatnego przedszkola w Nowym 

Zglechowie – do stycznia jest to forma użyczenia budynku, a później będzie umowa najmu, 

czy będzie to symboliczna opłata? Zapytała również o wiatę przystankową w Siennicy dla osób 

wyjeżdżających z Siennicy. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, ze od stycznia ta pani będzie dostawała dotację, a opłaty za wynajem 

będą naprawdę symboliczne, gdyż będzie miała jeszcze koszty utrzymania budynku. Jeśli 
chodzi o wiatę to jest zamówiona, ale nie możemy jej postawić bez odbioru technicznego 

drogi.  

 
Pani Weronika Wiącek (sołtys wsi Dabrowa) – zapytała o progi spowalniające w Dąbrowie, 

poinformowała, ze jest potrzeba wykopania rowu i podwyższenia drogi Dabrowa – Pogorzel. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, iż nie wie kiedy będą wykonane progi spowalniające na tej drodze, gdyż 
potrzeba na to środków, a jeśli chodzi o rów to będziemy mogli rozpocząć w momencie 

otrzymania wszystkich oświadczeń właścicieli działek prywatnych.  
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Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) – podziękowała za wymianę okien w szkole w 

Starogrodzie i poinformowała, że potrzebna jest tablica informująca o wjeździe do powiatu 

mińskiego od strony powiatu garwolińskiego. 

 
Pan Wójt – poinformował, ze będzie w tej sprawie wystosowane pismo do Zarządu Dróg 

Powiatowych. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał o przystanek w Nowej Pogorzeli i oznakowanie przejścia na 

drodze powiatowej przy szkole. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że propozycja przejścia jest w pasie drogi wojewódzkiej, musi poprosić 
o projekt jak ono jest usytuowane. Natomiast jeśli chodzi o przystanek to dostaliśmy 

negatywną odpowiedź od Departamentu Infrastruktury i jeśli chcemy zmienić organizację 
ruchu to musimy to zrobić z własnych środków.  

 
Pani Bożena Hardej – poinformowała, że dostaje sygnały iż na wysypisko wylewne jest 

szambo.  

 
Pan Wójt – wyjaśnił, ze na gminną oczyszczalnię nie przyjmujemy już w ogóle ścieków 

dowożonych, a szambiarki na wysypisku pojawiają się tylko po to aby odebrać wodę.  
 
Pan Przemysław Ceregra – zwrócił uwagę, iż kluby sportowe w naszej gminie borykają się z 

problemami, „Fenix” może zostać bez trenera przed końcem roku, wiadomo że teraz nie da się 
tego rozwiązać, ale na komisjach można być się zastanowić nad znalezieniem środków na 

sport. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że umowy z trenerem „Fenixu” nie mógł podpisać na dłużej, ponieważ 
nie ma środków, na hali też już wykorzystane zostały środki na ten rok. 

  

 
Salę obrad opuścił radny Bogusław Niemirka.  

 

 

Ad. pkt 13 
Protokół Nr VIII/11 z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

Ad. pkt 14 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pani Zastępca Przewodniczącego dokonała 

zamknięcia IX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała:        

Insp. d/s Rady Gminy  

      
Ewa Chwesiuk              

 


