
PROTOKOŁ Nr VIII/11 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 30 czerwca 2011r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 9

05
,  a zakończono o godz. 13

30
. 

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

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pan Tomasz Lorens zam. Starogród 

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 Danuta Zwierz                 -  Skarbnik Gminy 

4. Pani Agnieszka Uścińska        -  Radca Prawny Urzędu Gminy 

5. Pani Lucyna Adamiec             - Kierownik GOPS 

6. Pani Elżbieta Jurkowska          - Dyrektor GBP 

7. Pani Jolanta Nadłonek             - Geodeta Powiatowy 

8. Pani Barbara Zienkiewicz       - Kier. Ref. Ew. Gr. i Bud. w Starostwie Powiatowym 

9. Pan Rafał Władziński              - starszy geodeta w PODGiK 

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

Ponadto na sali obecni byli: 

Pan Sławomir Stosio - red. tyg. "Nowy Dzwon" 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku. 

3. Informacja Starostwa Powiatowego dotycząca modernizacji ewidencji gruntów                           

i budynków. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

5. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.  

7. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 2010r. wraz z podjęciem stosownej 

uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2010r. 

9. 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. 

▪ zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011r. na sfinansowanie wydatków 

inwestycyjnych 

▪ zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na 

wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Budowa systemów do pozyskiwania 

energii  z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica” 

▪ powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 
2012-2015 

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

13. Zamknięcie sesji. 
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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 
Pan Przewodniczący – poinformował, że są Państwo ze Starostwa Powiatowego i chcieliby 

przybliżyć informacje odnośnie trwającej na terenie gminy Siennica modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków, byłby to dodatkowy punkt porządku obrad, przed sprawozdanie Wójta. 

 

W/w wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu został jednogłośnie przyjęty                          

w głosowaniu przez Radę Gminy. 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty                         

w głosowaniu przez Radę Gminy. 

 

 

Ad. pkt 3 

Informacja Starostwa Powiatowego dotycząca modernizacji ewidencji gruntów                           

i budynków. 

 
Pani Jolanta Nadłonek – poinformowała, że podjęte zostały prace związane z modernizacją 
ewidencji gruntów i budynków, w przypadku budynków spisana będzie ilość kondygnacji, jakie 

jest jego przeznaczenie itp. Chcemy aby Państwo radni i sołtysi uprzedzili mieszkańców swoich 

miejscowości o takich pracach. Będą wykonywane pomiary, aktualizowane dane, klasyfikacja 

gruntów jeśli się zmieniła. W przyszłym roku te dane będą wyłożone do wglądu i właściciele 

będą mogli zgłaszać swoje uwagi. 

 

Pan Józef Kopa – zapytał, o ul. zachodnią w Siennicy, tam działki zostały źle 

zaewidencjonowane, zostało to jednak już zalegalizowane ale nie u wszystkich mieszkańców, 

co oni mogą teraz zrobić. 
 

Pani Jolanta Nadłonek – wyjaśniła, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rozgraniczenie tych 

działek, gdyż Siennica wyłączona jest z modernizacji gruntów.  

 

Pan Stanisław Majszyk – zapytał, co w przypadku jeśli ustaliliśmy granice działki i właściciel 

ma pas drogi. 

 

Pani Jolanta Nadłonek – wyjaśniła, ze geodeci wyznaczą tylko granice działek, nie będą 
podejmować regulacji modernizacji dróg, to trzeba zgłosić do właściwego zarządcy drogi. 

 

Pan Rafał Władziński – poinformował, ze mieszkańcy muszą pamiętać o aktualizacji swoich 

danych, także adresowych. 

 

Pan Mariusz Szostak /sołtys wsi Strugi Krzywickie/ - poinformował, że u niego we wsi 

niektórzy mieszkańcy pobudowali stodoły bez pozwolenia, czy teraz muszą robić projekty. 

 

Pan Rafał Władziński – wyjaśnił, ze my nie będziemy wnikali w legalność postawionych 

budynków. 
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Ad. pkt 4 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 27 maja do 30 czerwca 2011r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że zapotrzebowanie na kopanie rowów w całej gminie 

było duże, a co również ze zjazdami na działki. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że gmina wystąpiła na razie tylko z zapytanie ofertowym, natomiast jeśli 
chodzi o zapotrzebowanie to jest ono faktycznie duże, jeszcze ciągle wpływają pisma od 

sołtysów. Odnośnie zjazdów, tam gdzie był dotychczas zjazd to pozostanie, nowych nie 

będziemy wykonywali. 

 
Pani Urszula Krupa – zapytała co z wymianą okien w szkole w Nowej Pogorzeli, na jakim 

jest to etapie? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że rozmawiał z prezesem stowarzyszenia, wyłoniona jest już firma do 

wymiany okien. 

 

 

Ad. pkt 5 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

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

 

 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 23.04.2010r. do 30.06.2011r. 

przedstawił Pan Piotr Rosik – Przewodniczący w/w Komisji. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2010 rok przedłożył Wójt Gminy                                       

– Pan Grzegorz Zieliński. 
                                                                                                  (Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Witold Sokół odczytał treść Uchwały Nr 178/S/11 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół                        

w Siedlcach z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy w Siennicy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2010 rok. 
 

Skład Orzekający wydał w tej sprawie pozytywną opinię. 
                                                                                                        (Uchwała RIO w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – odniósł się do wydatków na place zabaw przy szkołach, były 

większe środki na to przekazane niż zostało to w sprawozdaniu wykazane, gdyż były one także 

finansowane z funduszy sołeckich. Kolejna sprawa to zadłużenie gminy – jest ono już duże,                

a na dzisiejszej sesji będziemy podejmować kolejne uchwały o zaciągnięciu pożyczki i kredytu. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że musimy zaciągać kredyty i pożyczki, aby 

realizować zadania, bez tego nie wykonamy niczego. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że place zabaw przy szkołach w Starogrodzie i nowej Pogorzeli 

były finansowane z dwóch źródeł: z funduszy sołeckich i w ramach wydatków inwestycyjnych 
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i jest to w dwóch działach przedstawione. Jeśli chodzi o kredyty – one są już zawarte w 

uchwale budżetowej na ten rok, natomiast przydomowe oczyszczalnie ścieków są ze środków 

unijnych, zaciągamy kredyt na poczet zadania, my dostaniemy na to pieniądze. W kwestii 

zadłużenia – mieścimy się w procentach zadłużenia, poza tym RIO nie da uchwały na 

zaciągniecie kredytów i pożyczek, jeśli nie będziemy się mieścili w tych procentach, a bez 

uchwał bank nie udzieli nam kredytu lub pożyczki.  

 

 
Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/43/2011 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica wraz ze sprawozdaniem                           

z wykonania budżetu za 2010r. 

Ad. pkt 8 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Piotr Rosik przedstawił wniosek w/w Komisji 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2010 rok. 
                                                                                                           (Wniosek w załączeniu) 

 
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Witold Sokół przedstawił treść Uchwały Nr 314/S/11 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół                        

w Siedlcach z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy w Siennicy, dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy za 2010 rok. 
 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wniósł uwag do w/w wniosku. 
(Uchwała RIO w załączeniu) 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/44/2011 w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Siennica z tytułu wykonania budżetu za 2010r. 

 
Pan Wójt – podziękował za udzielenie absolutorium i poinformował, że w tym roku będziemy 

wspólnie pracowali nad tym budżetem. 

 
 

Ad. pkt 9 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 30 czerwca 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 następującego głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że w tamtym roku było ok. 1 mln zł kredytu na 220 szt. 

przydomowych oczyszczalni,  dzisiaj mamy ok. 130 szt. a kredyt jest 800 tys. zł, nie jest to 

proporcjonalne. Kolejna sprawa to budowa ulic Wiśniowa w Nowej Pogorzeli i Graniczna w 

Grzebowilku – na ostatniej sesji było wykonanie do 2013, a dzisiaj jest do 2014 i wpisana tylko 

jedna ulica. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że w programie są dwie ulice wpisane, ale przy drukowaniu widać 
ucięło jedną, natomiast realizacja jest nadal do 2013 roku, tutaj nic się nie zmieniło. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że drogi Wierzbowej nie mamy w programie budowy 

dróg, a tu w zadaniach jest wpisana, została ona nam z góry narzucona. 
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Pan Wójt – wyjaśnił, że były przekazane na ta drogę środki, miała być ona wykonana w nowej 

technologii, została ona wytyczona i reszty niestety nie udało się wykonać, ale ślad pozostał. 

Teraz gmina przystąpiła do Lokalnej Grupy Rybackiej w Siedlcach, można dostać środki                 

z zewnątrz na stawy, jak również na tą drogę Wierzbową, która znajduje się przy nich. 

 
Pan Marek Soćko – stwierdził, że po przetargu na ulicę tartaczną i Modrzewiową miały być 
oszczędności, a tutaj wychodzi, że musimy jeszcze dołożyć i jest zapis, iż spłacimy to                      

z własnych podatków. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, ze nie jest to dodatkowe 200 tys. zł na te ulice, my mamy ogółem 

przeznaczone na to zadanie 700 tys. zł. Zaciągamy kredyt tylko do jakieś kwoty, ale nie wiemy 

też ile będzie nas kosztować budowa tych ulic ogółem. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że w każdej uchwale o zaciągnięciu kredytu lub pożyczki będzie zapis, iż 
spłata nastąpi z własnych środków, my tego nie możemy zmienić. 
 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że zaciągamy kredyt wyprzedzająco, a zadłużamy się na 

coś na co nie znamy dokładnej kwoty. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, iż jeśli po przetargu okaże się, że nie wystarczy tych środków,                       

to ograniczymy ilość zadań, np. nie zrobimy chodników. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – stwierdziła, że nie można zaczynać inwestycji, jeśli nie mamy 

zabezpieczonych środków. 

 

 

▪ Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 30 czerwca 2011r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2011r. – została podjęta w wyniku następującego głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

 

▪ Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 30 czerwca 2011r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011r. na sfinansowanie wydatków 
inwestycyjnych - została podjęta w wyniku następującego głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

 

▪ Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 30 czerwca 2011r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na 

wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Budowa systemów do pozyskiwania energii  
z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica” - została podjęta w wyniku 

następującego głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 
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▪ Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników w kadencji 2012-2015 – 
została podjęta jednogłośnie. 

 
Pani Sekretarz – poinformowała, iż Rada Gminy musi upoważnić Przewodniczącego do 

wystąpienia o opinię o kandydatach na ławników do komendanta wojewódzkiego policji. 

 

 

Rada Gminy jednogłośnie udzieliła upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy – Panu 

Witoldowi Sokołowi – do wystąpienia o opinię o kandydatach na ławników. 

 

 

Ad. pkt 10 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

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

 

 

Ad. pkt 11 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jeśli chodzi o kopanie rowów, to bez zgody właścicieli działek nie 

możemy nic zrobić, musimy mieć uregulowany stan prawny, będzie to wykonywane w całej 

gminie, tam gdzie sołtysi zgłosili zapotrzebowanie. Poinformował również, że w najbliższą 
niedziele na stadionie gminnym odbędą się coroczne zawody strażackie.  

 
Pan Przewodniczący – przytoczył treść pisma Przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady 

Powiatu ( pismo w załączeniu). 

 
Pani Hanna Dąbrowska – zapytała co z wnioskiem dotyczącym umiejscowienia przystanku 

na żądanie w Nowym Zglechowie. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, ze pisemną zgodę już otrzymaliśmy, teraz zarządca drogi musi postawić 
odpowiednie oznakowanie. 

 
Pani Mirosława Woźnica /sołtys wsi Żaków/ - zapytała co z przystankiem na żądanie                   

w Żakowie? 

 
Pan Wójt – poinformował, że po wysłaniu pisma w tej sprawie nie mamy jeszcze odpowiedzi. 

 
Pani Kazimiera Duszczyk /sołtys wsi Zglechów/ - stwierdziła, ze na sesji powinien być 
obecny radny powiatowy, gdyż jest wiele spraw również związanych przede wszystkim                    

z drogami powiatowymi i nie tylko. 

 
Pani Alina Zgódka /sołtys wsi Dzielnik/ - podziękowała za wykonanie drogi asfaltowej                 

z Drożdżówki do Dzielnika. Zwróciła także uwagę na mosty w Dzielniku, są one zniszczone i 

wymagają naprawy. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, ze most od Pana Jarzębskiego na pola można naprawić, a na pozostałe 

musimy zrobić projekty i znaleźć na to pieniądze. 
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Pani Bożena Hardej – zapytała, czy coś było działane odnośnie ul. Dworkowej, czy jest wjazd 

w projekcie drogi powiatowej. Kolejny temat to odwodnienie na ul. Piaski do przystanku, czy 

jest to możliwe, następnie wyrównanie ul. Wierzbowej jest konieczne, być może z drogi 

wojewódzkiej można by cos nawieźć. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jeśli chodzi o ul. Dworkową to mamy 9 m pasa drogowego i musimy 

znaleźć pieniądze na wykonanie spływu ściekowego. Odnośnie ul. Piaski – jest to droga 

powiatowa i trzeba wystąpić do nich z pismem w tej sprawie. W kwestii równania – mieliśmy 

dostać materiały z drogi wojewódzkiej, ale dyrektor był na urlopie i w tym czasie zostało to 

wywiezione. Z tych materiałów składowanych za Skropolem możemy rozdysponować 
kruszywo na drogi. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że już słyszeliśmy że gmina dostanie asfalt z drogi 

wojewódzkiej, a teraz słyszymy że będzie tego niewiele, oddaliśmy im kawałek działki i nic za 

w zamian nie mamy, bo co najlepsze to wywożą. Odniósł się do sprawy przystanku w Nowej 

Pogorzeli – trzeba zrobić, aby powrócił na swoje poprzednie miejsce lub tak jak jest w 

projekcie. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, ze mamy pismo o przekazaniu materiałów rozbiórkowych, dostaliśmy 

dużo kostki. Udało nam się wynegocjować ceną 12 zł za tonę pokruszonego materiału 

składowanego za Skropolem. Odnośnie przystanku w Nowej Pogorzeli – dostaliśmy pismo z 

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich informujące nas, iż przystanek jest postawiony 

zgodnie z organizacją ruchu i nie widzą potrzeby jego przeniesienia. 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że jeśli Pan Wójt wynegocjował  cenę 12 zł za tonę 
pokruszonego materiału, to jest to naprawdę mało, a zmienia przyda się na wysypisko śmieci. 

My będziemy płacili tylko za to co będzie wywiezione na drogi.  

 
Pani Monika Soczewka – zapytała, czy jest projektant na wykonanie drogi Kąty-Bestwiny               

i Lasomin-Dłużew? 

 
Pan Wójt – poinformował, ze Pan Adamiec zgodził się dokończyć te projekty, ale nie wyrobi 

się do końca roku, więc szukamy innego projektant, który zrobi to w tym roku. 

 

 

Ad. pkt 12 
Protokół Nr VII/11 z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. Się – 1 głos 

 

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

VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała:        

insp. d/s Rady Gminy  

      
Ewa Chwesiuk               


