
PROTOKOŁ Nr X/11 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 6 października 2011r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 9

05
,  a zakończono o godz. 13

45
. 

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

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pani Monika Soczewka zam. Bestwiny 

Pan Tomasz Lorens zam. Starogród 

 

Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 
1. Pan Grzegorz Zieliński            - Wójt Gminy 

2. Pan Andrzej Gawłowski   - Zastępca Wójta 

3. Pani Wiesława Pieńkowska     - Sekretarz Gminy 

4. Pani Danuta Zwierz                 - Skarbnik Gminy 

5. Pani Agnieszka Uścińska        -  Radca Prawny Urzędu Gminy 

6. Pani Monika Wilk    - st. pracownik socjalny GOPS w Siennicy 

7. Pani Anna Woźniak    - st. pracownik socjalny GOPS w Siennicy 

8. Pani Anna Duszczyk     - Dyr. ZS w Żakowie, UKS Berek 

9. ks. Robert Pogorzelski   - PKS Life 

10. Pan Stanisław Domański   - Kierownik Obiektów Sportowych 

oraz 30 sołtysów (przewodniczących rad sołeckich) wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

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

Pan Eugeniusz Karpiński red. tyg. „Życie Siedleckie” 

Pan Sławomir Stosio – red. tyg. „Nowy Dzwon” 

Pan Jacek Zawadka – Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mińsku  Maz. 

Pan Ryszard Smolarek – Prezes Zarządu Z. M. Łuków 

Pan Krzysztof Borkowski – poseł na Sejm RP 

Pan Jacek Tomkiewicz – trener kolarskiej grupy „Dynamo”  

 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Realizacja zadań statutowych przez GOPS ze szczególnym uwzględnieniem pomocy 

dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

6. Rozwój sportu i kultury na terenie gminy: 

a) funkcjonowanie hali sportowej 

b) działalność klubów sportowych 

c) działalność kulturalna 

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ zmian w budżecie gminy na 2011r. 

▪ ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

▪ przystąpienia do projektu pt. „Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych 

Sienniczan” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
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9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

11. 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. 

 

 

Ad. pkt 2 
Pani Hanna Dąbrowska – wniosła o rozszerzenie porządku obrad w pkt 6 o informacje na 

temat działalności kulturalnej. 

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

projektu pt. „Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych Sienniczan” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Wniosek Pani Hanny Dąbrowskiej o rozszerzenie pkt 6 porządku obrad został jednogłośnie 

przyjęty przez Radę Gminy w głosowaniu. 

 

Wniosek Pana Wójta o wprowadzenie do porządku obrad uchwały o przystąpieniu do projektu 

został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy w głosowaniu. 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty                           

w głosowaniu przez Radę Gminy. 

 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 1 września do 6 października 

2011r.                (Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Dyskusja: 
Pan Wójt – poinformował, że na poprzedniej sesji zabezpieczyliśmy 10 tys. zł na drenację 
rowów, ich udrożnienie, nastąpił już odbiór tych prac, są protokoły właścicieli działek, na 

których usunięte były awarie. Pan Jacek Zawadka ze Spółek Wodnych może przybliżyć temat 

rowów i ich dr enacji. 

 
Pan Jacek Zawadka – poinformował, że w gminie Siennica jest 2485 ha rowów do 

drenowania, przybliżył również temat walnych zebrań i wyboru zarządu. Od dwóch lat jest 

duże zalewanie pól, dlatego też nie wykonywane są dr enacje, a usuwane awarie. Składka na 

spółki nie była podnoszona od 3 lat, jest znacznie więcej potrzeb niż możliwości finansowe 

spółki wodnej, chcąc żeby to właściwie działało trzeb zwiększyć składki. W styczniu będą 
wybory to trzeba przedyskutować temat czy chcecie nadal gminną spółkę wodną czy stworzyć 
coś innego. 

 
Pan Bogusław Niemirka – zapytał jakie gminy odeszły ze Spółki? 

 
Pan Jacek Zawadka – odpowiedział, że są to m.in. Mrozy, Stanisławów i Kołbiel. 
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Pan Jozef Kopa – zapytał w jaki sposób z zewnątrz mogliście zyskać środki? 

 
Pan Jacek Zawadka – wyjaśnił, ze tam gdzie mogliśmy to składaliśmy, do województwa, ale 

na konserwację nikt nie daje środków. 

 
Pani Agnieszka Kępka /sołtys wsi Bestwiny/ - poinformowała, że kontakt z Panem Zawadką 
jest ograniczony i trudna się spotkać, w Polsce jest składka za 1 ha 25 zł, a ok. kolejnego ha 

jest 24 zł itd. 

 
Pan Jacek Zawadka – wyjaśnił, że w większości gmin są wyższe składki, po 50 zł za 1 ha. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że skoro Pan Wójt wiedział, że będzie taka osoba to 

trzeba było to uwzględnić w porządku obrad, albo na kolejną sesję stworzyć taki punkt, 

ponieważ my dzisiaj nie podejmiemy żadnej decyzji w sprawie spółki wodnej. 

 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

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

 

 

Ad. pkt 5 

Informację na temat realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek pomocy 

Społecznej w Siennicy ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przedstawiła Pani Monika Wilk –                   

st. prac. socjalny GOPS 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja:  
Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że jest bardzo dobra współpraca szkół w 

Ośrodkiem, jeśli chodzi o posiłki dla dzieci. 

 
Pani Bożena Hardej – zapytała o weryfikacją przyznawania świadczeń. 
 
Pani Monika Wilk – wyjaśniła, że są określone kryteria w ustawie, prowadzony jest następnie 

wywiad środowiskowy. 

 
Pani Bożen Hardej – zapytała czy pieniądze trafiają w odpowiednie miejsca, czy prowadzone 

są jakieś zestawienia i czy zwiększa się ilość osób co roku. 

 
Pani Anna Woźniak – wyjaśniła, że pieniądze staramy się dawać właściwym osobom, są 
prowadzone sprawozdania, jednak ostatnio częściej korzystamy z pomocy policji i sądu. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – zapytała na czym polega wywiad środowiskowy.  

 
Pani Anna Woźniak – wyjaśniła, ze z naszym klientem jest przeprowadzany taki wywiad, 

podczas którego zadamy odpowiednich dokumentów.  

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał czy oprócz tych korzystających z pomocy, ile jeszcze 

znalazłoby się osób potrzebujących? 
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Pani Anna Woźniak – wyjaśniła, że to osoby same się do nas zgłaszają, jak również sołtysi       

i radni mają taką możliwość. 
 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że przeprowadzenie wywiadu środowiskowego tylko z 

tą osobą to chyba trochę za mało. 

 
Pani Anna Woźniak – wyjaśniła, że czasami korzystają z pomocy sołtysów. 

 
Pani Bożena Hradej – stwierdziła, że najlepiej mieszkańców znają sołtysi i powinna być 
prowadzona taka koordynacja, jak również z Ośrodkiem Zdrowia. 

 
Pani Anna Woźniak – wyjaśniła, że współpracują ze szkołami, Ośrodkiem Zdrowia, 

sołtysami. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – stwierdziła, że można zgłaszać dzieci które mają trudną sytuację 
do dyrektora, aby otrzymywały obiady. 

 
Pan Ryszard Smolarek – poinformował, że prowadzona jest przez jego firmę akcja „Pomóż 
sąsiadowi”, taki kupon jest w lokalnych gazetach, wpisuje się tam dane osób potrzebujących,                 

a z naszej firmy dostają paczkę żywnościową. 
 

 

Ad. pkt 6 

Informację na temat funkcjonowania hali sportowej w Siennicy przedstawił Pan 

Stanisław Domański – kierownik w/w hali. 
(Materiał w załączeniu) 

Pan Bogusław Niemirka – stwierdził, że dużo dzieje się na hali i na stadionie, pan kierownik 

dużo poświęca swojego czasu, także na pomoc przy treningach, dzieci mają zapewnioną 
aktywność ruchową. Podziękował Panu Domańskiemu za pracę.  
 

 

Sprawozdanie z działalności klubu sportowego UKS „Berek” przedstawiła Pani Anna 

Duszczyk – w/z prezesa klubu. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Sprawozdanie z działalności klubu sportowego PKS „Life” przedstawił ks. Robert 

Pogorzelski. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Sprawozdanie z działalności klubu sportowego GKS „Fenix” przedstawił Pan 

Przemysław Cerera – wiceprezes klubu. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Pani Hanna Dąbrowska – poinformowała, iż wprowadziła podpunkt dotyczący kultury, gdyż 
chciała przytoczyć rozwój kultury w naszej miejscowości. W tym roku odbyły się dwa festyny 

zorganizowane przez sołectwa Zglechów, Nowy Zglechów i Siodło, takie imprezy powinny 

być promowane. Obydwa festyny zostały zorganizowane przez mieszkańców i bez środków 

zewnętrznych. Zapytała również o plany związane z wykorzystaniem pomieszczeń w budynku 

byłej szkoły w Nowym Zglechowie. 

  
Pan Jacek Tomkiewicz – wyjaśnił, że jakiś czas temu w Siennicy zaprzestał swojej 

działalności klub kolarski z powodu braku środków finansowych, chętni mieszkańcy mogą 
korzystać z klubu „Dynamo” w Mińsku Mazowieckim. Podobne grupy, jak tak która działała 
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w Siennicy, zaczynają tworzyć się w innych gminach powiatu mińskiego, widzi również 
potrzebę reaktywacji w Siennicy. Zajęcia rowerowe maja również za zadanie odciągnąć 
młodzież od używek i dopalaczy. Problem ten trzeba rozwiązać, znaleźć na to środki, w 

powiecie działa już 7 takich grup. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – poparła inicjatywę utworzenia grupy rowerowej w gminie 

Siennica, w przyszłorocznym budżecie należałoby znaleźć środki na kolarstwo, jak również dla 

klubu sportowego UKS Berek z ZS w Żakowie.  

 
Pan Krzysztof Borkowski – poinformował, ze są środki z województwa na sport, 

stowarzyszenia mogą składać wnioski, także na festyny i inne imprezy lokalne. Chociaż 
fundusze są trochę okrojone, ale można pozyskać środki nawet na budowę Sali gimnastycznej 

w Żakowie, stadion w Sienicy na remont dostał 150 tys. zł z województwa. Dużo środków 

było na ochotnicze straże pożarne, również spółki wodne będą mogły korzystać ze środków 

zewnętrznych. 

 
Pani Bożena Hardej – podziękowała wszystkim osobom, które angażują się w rozwój sportu 

w gminie oraz za wsparcie finansowe ze strony urzędu. 

 

 

Ad. pkt 7 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy w Siennica z dn. 6 października 2011r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2011r. – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że jeśli chodzi o obiady to na komisjach była mowa               

o jeszcze innych szkołach niż Grzebowilk i Starogród, a w tym momencie zostały pominięte 

Nowa Pogorzel i Dłużew. 

 
Pan Przewodniczący – wyjaśnił, że podczas objazdu Komisji Edukacji zadawał dyrektorkom 

pytanie czy istnieje problem z obiadami, tylko szkoła w Grzebowilku i Starogrodzie 

poinformowały o takim problemie, gdyż wzrosły koszty zamawianych przez nich posiłków. 

Szukaliśmy rożnych rozwiązań, rozmawialiśmy z panią dyrektor z Żakowa, ona zgodziła się 
przygotowanie większej ilości obiadów, to dopiero ruszy. Może od przyszłego roku stworzymy 

żywienie dzieci w szkołach na bazie naszych stołówek.  

 
Pan Wójt – stwierdził, że ten problem będzie, tutaj jest bariera ilościowa ugotowania obiadów, 

pani dyrektor może 100 dodatkowo, swoich ma 140, czyli razem 240. Przy konstrukcji budżetu 

na przyszły rok musimy się nad tym zastanowić. Nie chcemy dyskryminować innych 

placówek, ale nie ma możliwości finansowych i przerobowych ugotowania więcej obiadów. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że jest to krzywdzące dla mieszkańców, dzieci jest tyle 

samo w Starogrodzie i w Nowej Pogorzeli, a samochód i tak będzie jeździł koło tej szkoły. 

 
Pani Agnieszka Uścińska – wyjaśniła, że zgodnie z przepisami organem prowadzącym szkołę 
w Nowej Pogorzeli jest stowarzyszenie, a nie gmina, więc szkoła musi płacić całkowite koszty 

obiadów. Szkoła w Żakowie nie prowadzi działalności usługowej, na chwilę obecną nie ma 

możliwości włączenia szkół prowadzonych przez inne organy niż gmina. 
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Pan Przewodniczący – wyjaśnił, że jest to na razie początkujący projekt, zobaczymy jak to 

będzie działało i wtedy poszukamy możliwości rozwiązania problemu z pozostałymi szkołami. 

 
Pan Bogusław Niemirka – stwierdził, że jest to program pilotażowy, zobaczymy jak to będzie 

działało, ale też działajmy w granicach prawa. 

 

 

▪ Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy w Siennica z dn. 6 października 2011r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – została 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy w Siennica z dn. 6 października 2011r. w sprawie 
przystąpienia do projektu pt. „Indywidualizacja w edukacji – szansą dla małych 

Sienniczan” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – została podjęta 

jednogłośnie. 

 
Pani Skarbnik – wprowadziła autopoprawkę do projektu uchwały w formie zapisu „wyraża 

się zgodę na realizację projektu” oraz dodanie „wkład własny nie jest wymagany”. 

 
Pan Wójt – poinformował, że szkoły w Dłużewie i Nowej Pogorzeli mogą same aplikować            
o takie środki jako stowarzyszenia, było w tej sprawie spotkanie ze wszystkimi dyrektorami, 

również szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. 

 

 

Ad. pkt 8 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

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

 

 

Ad. pkt 9 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pan Przewodniczący – poinformował, iż dostał pismo od mieszkanki Siennicy dotyczące 

zwrócenia uwagi na plac zabaw dla dzieci – jest on zdemolowany, młodzież pije alkohol, jest 

zły stan techniczny  i estetyczny tego placu. 

 
Pan Wójt – odniósł się do następujących spraw: 

- pomieszczenia w Nowym Zglechowie – w były domu nauczyciela są pomieszczenia 

zagospodarowane przez mieszkańców, a pomieszczenia w budynku byłej szkoły są dla 

przedszkola i nie możemy tej pani, która wynajmuje zmusić aby je  udostępniała, na jakieś 
spotkania mieszkańców można zezwolić, jednak osobą odpowiedzialną za ten budynek jest 

pani prowadząca przedszkole. 

- oświetlenie uliczne – poinformował, że należy dokonać przeglądu, wieczorową porą, lamp 

oświetleniowych, aby zobaczyć gdzie świeci ich za dużo, gdyż musimy oszczędzać. 
 
Pani Hanna Dąbrowska – wyjaśniła, że świetlica w naszej miejscowości jest po byłej filii 

biblioteki, ale są tam zagrzybione ściany i obok lokatorzy, nie ma ogrzewania. Przedszkole w 
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budynku po szkole zajmuje jedno pomieszczenie, później może zajmować dwa, a są jeszcze 

inne pomieszczenia, w których można stworzyć punkt biblioteczny. 

 
Pan Wójt – wyjaśniła, że punkt biblioteczny został zlikwidowany nie z powodu grzyba na 

ścianie, a małej ilość czytelników, dodatkowo książki zostały już zagospodarowane, a do 

nadzoru tego punktu tez potrzebna jest osoba. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – odniosła się do sprawy placu zabaw Siennicy – tam następuje 

ciągła jego dewastacja, na policję było to już zgłaszane, tam potrzebny jest monitoring, ale 

również sami mieszkańcy mogliby zadbać trochę  i posprzątać chociaż śmieci. 

 
Pan Wójt – poinformował, że dzielnicowy miał zgłaszany ten problem, być może spróbujemy 

założyć tam monitoring. Podobne place zabaw są w kilku miejscowościach, ale tylko w 

Siennicy chcą aby pracownik gminy na nim sprzątał, nigdzie nie jest to robione. To powinni 

zrobić sami mieszkańcy i zadbać o ten plac. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – odniósł się do sprawy oświetlenia ulicznego – co roku od 4 lat 

składa wniosek do budżetu o dodatkowe lampy i pewnie w tym roku również usłyszy że nie 

ma pieniędzy, a samo wyłączenia lamp może być problemowe, gdyż mieszkańcy mogą się nie 

zgodzić. Kolejna sprawa to rowy – nie wszędzie zostały one wykopane. 

 

Pan Wójt – poinformował, że zostały już rozliczone faktury i limit na rowy jest wyczerpany, 

będziemy musieli poszukać środków i jeśli je znajdziemy to będziemy dalej realizować to 

zadanie. 

 
Pani Małgorzata Panceleusz /sołtys wsi Nowy Starogród/ - poinformowała, iż przez jej wieś 
płynie drogą woda i może ona zostać rozmyta, a zimą może być problem. Zapytała czy 

właściciel drzewa musi być poinformowany o przycięciu pod linią energetyczną. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił, że energetyka nie informuje nas o przycięciu drzewa pod samą linią, 
natomiast jeśli chodzi o wycięcie to zgłaszają się do nas z wnioskiem. 

 

Pan Stanisław Majszyk – podniósł się do sprawy oświetlenia ulicznego – trzeba podać coś 
konkretnego, gdzie to będzie robione, na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkiej. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że nie będzie wyłączeń lamp tam gdzie są potrzebne, ale tylko w 

miejscach gdzie jest ich za dużo, ale to okaże się po objeździe w terenie. 

Poruszył również sprawę spółek wodnych – wczoraj było spotkanie z wojewodą, jest projekt 

ustawy zmieniający prawo wodne, gdzie samorządy będą zajmowały się tym co do tej pory 

robią spółki wodne. Jeśli za tym pójdą pieniądze to tak, ale jeśli nie to będzie to poważny 

problem dla gmin. 

 

 

Ad. pkt 10 
Pan Bogusław Niemirka – zauważył, że na poprzedniej sesji wręczane były nagrody na 

„Piękną Zagrodę Wiejską”, dobrze byłoby, oprócz wzmianki o tym, wymienić nazwiska 

zwycięzców w tym konkursie. 

 

Protokół Nr IX/11 z poprzedniej sesji Rady Gminy, po wprowadzonych zmianach, został 

przyjęty w wyniku głosowania: 
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za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

 

Ad. pkt 11 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                   

X zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołowała:        

Insp. d/s Rady Gminy  

      
Ewa Chwesiuk     

 

 

 

 


