
PROTOKOŁ Nr XI/11 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 17 listopada 2011r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 9

05
,  a zakończono o godz. 14

00
. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 15, tj. 100% 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 Lucyna Adamiec           - Kierownik GOPS 

6. Pan Arkadiusz Grzegrzułka  - Radny Powiatu Mińskiego 

oraz 34 sołtysów (przewodniczących rad sołeckich) wg załączonej listy obecności. 

Ponadto na sali obecni byli: 

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

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

Pan Eugeniusz Karpiński – red. tyg. „Życie siedleckie” 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Siennicy podjętych w 2011r. oraz uchwał 

długofalowych. 

6. Formy promocji gminy z uwzględnieniem działań w ramach stowarzyszeń, do których gmina 

przynależy. 

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 

2012r. 

▪ określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru 

▪ określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 

▪ określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie 

gminy Siennica 

▪ opłaty od posiadania psów na 2012r. 

▪ wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/11/2006 Rady Gminy w Siennicy z dn. 07.12.2006r. 

w sprawie opłat za miejsca pochowku na cmentarzu komunalnym w Siennicy 

▪ ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Siennica 

▪ stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Gmina Siennica 

▪ zmian w budżecie gminy na 2011r. 

▪ zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011r. na sfinansowanie wydatków 

inwestycyjnych 

▪ zmian w Uchwale Nr XXXI/237/2010 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16.09.2010r. w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby 

prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania 
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▪ określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej 

rozliczania oraz kontroli wykonania zadania 

▪ uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2011-2013 

▪ uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

▪ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Dłużew 

▪ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Żaków 

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zapoznanie się z ofertą na ewentualny montaż lamp solarnych.  

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

12. Zamknięcie sesji. 

 

 

Ad. pkt 1 
Otwarcia sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Pan Bogusław Niemirka, witając 

wszystkich uczestników obrad. 

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

podejmowane uchwały będą prawomocne. 

 
Na sali obecnych jest 14 radnych. 

 

Ad. pkt 2 
Pan Józef Kopa – wniósł o wprowadzeni do porządku obrad pkt dotyczący zapoznania się                        
z ofertą na ewentualny montaż lamp solarnych.  

 

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 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 7 października do 17 listopada 2011r.
                (Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Pani Bożena Hardej – zwróciła uwagę na ruch pieszych na skrzyżowaniu w Siennicy III na 

drodze powiatowej do Zglechowa, nie ma tam chodników i jest niebezpiecznie szczególnie dla 

dzieci. 

 
Pan Wójt – poinformował, że będzie spotkanie dwóch zarządców dróg, opracowany jest projekt 

chodników, ale to będzie robione w przyszłości, w przyszłym tygodniu mamy się spotkać. Tam 

jest faktycznie niebezpiecznie, gdyż nie ma nawet poboczy dla pieszych. Będę informował                     

o przebiegu rozmów. 

 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

 



3 

 

Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że nie oczekuje odpowiedzi w tej chwili,                       

ale rozmawiał telefonicznie z panem z zarządu dróg wojewódzkich i on stwierdzi,                         

że przystanek w Nowej Pogorzeli został przestawiony po ustaleniach i za zgodą Urzędu Gminy.  

 
Pan Ryszard Reszczyk – odniósł się do artykułu w prasie lokalnej, którego autor twierdzi,             

że sołtysi na ostatniej sesji obrażali wójta i przewodniczącego, zgadza się ze był trochę chaos, ale 

nikt nikogo nie obrażał. Odnośnie zabierania głosu – w sprawach dotyczących danej 

miejscowości sołtys może zabierać głos.  

 

 

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Siennicy podjętych w 2011r. oraz uchwał 

długofalowych przedstawiła Pani Wiesława Pieńkowska – Sekretarz Gminy. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 6 

Formy promocji gminy z uwzględnieniem działań w ramach stowarzyszeń, do których 

gmina przynależy. 

 
Pan Wójt – poinformował, że gmina stosuje dwie formy promocji – jest fundatorem nagród w 

konkursach rolnych i nie tylko, ponadto jest członkiem w dwóch stowarzyszeniach: Lokalna 

Grupa Działania Ziemi Mińskiej i Podlaska Lokalna Grupa Rybacka. Z LGD ZM możemy 

pozyskać środki na stawy w Grzebowilku i miejsce spotkań w Dąbrowie. W Grupie Rybackiej w 

tej chwili nic się nie dzieje, ale jeśli ruszą środki to możemy dostać pieniądze na remont  stawów 

w Siennicy i ul. Wierzbowej. Poinformował również, że w przyszłorocznym budżecie 

zaplanowane są środki na wydawnictwa związane z gminą Siennica. 

 

 

Ad. pkt 7 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 
2012r. – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 2 głosy 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że wszystkie podatki wzrastają około 4%, rolnikom w 

naszym rejonie nie zawsze udało się zebrać zboże, a cena jest wygórowana. Moja propozycja jest 

40 zł za 1q zboża, to będzie 4% w porównaniu do innych podatków, gdyż propozycja Wójta to 

20%. 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że dla rolników nie jest to taka dotkliwa cena, są inne koszty, 

proponuję pozostawić cenę bez zmian. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że jeśli obniżymy stawki to gmina dostanie 

mniejszą subwencję. 
 
Pan Bogusław Niemirka – stwierdził, że mniejsza stawka, mniejsze podatki to mniejsze wpływy 

gminy. Duży rolnik pewnie nie odczuje tej stawki, uważa, że te 45 zł jest uśrednione, nie jest to za 

wysoka cena.  
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Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że mamy dużo zaległości w innych opłatach, więc może 

lepiej z tych osób ściągnąć pieniądze. Nie mówię żeby ni płacić, ale poszukajmy tych pieniędzy w 

zaległościach. 

 
Pan Wójt – poinformował, że konsekwencją obniżenia podatków będzie obniżenie subwencji. 

Zawsze jest możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty płatności. Jest bardzo dużo pozycji 

zalegających, gdzie nie da się ich ściągnąć. 
 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że na cenę paliwa i nawozu nie mamy wpływu, ale na 

podatek rolny mamy wpływ. 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że rolnicy do każdego ha mają zwrot podatku akcyzowego. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że zwrot paliwa zużytego w żniwa rolnik dostaje 

dopiero teraz. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – stwierdził, że są faktycznie umorzenia, ale podanie o umorzenia 

zawiera 12 stroni nie każdy rolnik jest w stanie je wypełnić, prędzej je wyrzuci.  

 

Głosowanie za propozycją radnego Pana Stanisława Majszyka – 40 zł za 1q zboża 

za – 1 głos 

przeciw – 6 głosów 

wstrz. się – 7 głosów 

 

Propozycja nie uzyskała akceptacji Rady Gminy. 

 

▪ Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 

określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru 

 

Dyskusja: 
Pan Ryszard Reszczyk – zgłosił wniosek o zmianę stawki podatku od pozostałych budynków, 

gdyż są rolnicy emeryci którzy nie przepisali budynków i muszą dużo płacić. Zaproponował aby 

ten podatek wynosił 1,50 zł za m
2
. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że ten podatek dotyczy tylko tych którzy przekazali gospodarstwo, ale nie 

budynki, nie jest to duże zjawisko w skali gminy.  

 
Pani Hanna Dąbrowska – zapytała jaka to jest kwota wpływy do budżetu. 

 
Pani Skarbnik – poinformowała, ze w tej chwili nie jest w stanie udzielić takiej informacji. Ten 

podatek o d pozostałych budynków nie dotyczy tylko rolników-emerytów, ale także pozostałych 

mieszkańców, którzy posiadają komórki, garaże itp. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że jeśli ktoś przepisał gospodarstwo to przecież może przepisać również 
budynki. 

 
Głosowanie nad propozycją radnego Pana Ryszarda Reszczyka –  

stawka 1,50 zł za pozostałe budynki 

za – 5 głosów 

przeciw – 4 głosy 

wstrz. się – 5 głosów 

Propozycja uzyskała akceptację. 
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Pan Wójt – wniósł autopoprawkę do uchwały, podniósł stawkę podatku od budynków zajętych 

pod działalność gospodarczą z 16,04 zł do 16,50 zł za 1 m
2
. 

 
Pani Bożena Hardej – zaproponowała, 10 min. przerwę, żeby zastanowić się jak znowelizować 
stratę powstałą w wyniku glosowania nad wnioskiem, który zgłosił Pan Reszczyk. 

 
Pani Skarbnik – przedstawiła wyliczenia – podatek o pozostałych budynków – przy stawce 2,14 

zł wpłynęłoby 68 tys. zł, a przy stawce 1,50 zł – 47 tys. zł, do budżetu nie wpłynie wówczas 168 

tys. zł subwencji, jeśli chodzi o budynki pod dział. gosp. – jest to różnica tylko 3 tys. zł. 

 
Pan Józef Kopa – stwierdził, że należy jeszcze raz przeanalizować tą propozycję, może można 

by podnieść do 2 zł od budynków letniskowych. 

 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że podniesienie podatku  od budynków letniskowych nie opłaca się, i 
tak jest słaba ściągalność. 
 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, ze można by podnieść podatek od budynków mieszkalnych na 

0,51 zł oraz od pozostałych gruntów niesklasyfikowanych do 0,12 zł (siedliska). 

 
Pani Skarbnik – poinformowała, że wzrost podatku od gruntów jest to wpływ do budżetu tylko 

1 000 zł więcej, a od budynków mieszkalnych – 1 700 zł więcej. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – poinformował, że jego wniosek został przegłosowany, emeryt-rolnik 

stracił kilka lat temu przywilej niepłacenia za te budynki i teraz ten człowiek ”dostaje po 

kieszeni.” 

 
Pani Hanna Dąbrowska – stwierdziła, że skoro nie można oddzielić podatku dla rolników to 

trzeba tym osobom umożliwić ewentualne umorzenia lub rozłożenie na raty. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że to było zawsze robione. 

 
Pani Agnieszka Uścińska – poinformowała, że jeśli głosujemy to już nie mamy możliwości 

zmiany, nie można zrobić reasumpcji głosowania. Wyjaśniła również, że nie ma zwolnień 
podmiotowych, są tylko przedmiotowe. 

 
Pan Bogusław Niemirka – zgłosił wniosek o uchylenie wniosku Pana Reszczyka o obniżenie 

stawki podatku od pozostałych budynków i nie wprowadzenie poprawek z niego wynikających do 

uchwały. 

Głosowanie nad wnioskiem radnego Pana Bogusława Niemirki – uchylenie wniosku Pana 

Reszczyka o obniżenie stawki podatku od pozostałych budynków i nie wprowadzanie poprawek z 

niego wynikających do uchwały 

za – 9 głosów 

przeciw – 3 głosy 

wstrz. się – 2 głosy 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Gminy. 

 
Pan Wójt – wycofał swoją autopoprawkę o zmianę stawki podatku o budynków pod działalność 
gospodarczą i powrócić do stawki 16,04 zł za m

2
.  

 

Głosowanie nad uchwałą  
za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 
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wstrz. się – 3 głosy 
(radny R. Reszczyk i radny S. Majszyk nie wzięli udziału w głosowaniu) 

Uchwała uzyskała akceptację Rady Gminy.  

 

▪ Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 
określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych – została podjęta w wyniku 

głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

 

▪ Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 

określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 
terenie gminy Siennica – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

 

▪ Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 
opłaty od posiadania psów na 2012r. – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 
 

▪ Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/11/2006 Rady Gminy w Siennicy z dnia                       

7 grudnia 2006r. w sprawie opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym                 
w Siennicy– została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

 

▪ Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Siennica – została 

podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

 

▪ Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Gmina Siennica – została 

podjęta w wyniku glosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że w tej uchwale nie ma żadnego zapisu o organizacji 

ruchu, jeśli ktoś będzie wykonywał roboty to kto będzie kierował ruchem. 

 
Pan Wójt – poinformował, że każdorazowo jak firma chce zająć pas drogowy to w decyzji są 
warunki zajęcia i korzystania z pasa drogowego. 
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Pani Agnieszka Uścińska – wyjaśniła, że zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych, do 

kompetencji Rady Gminy należy tylko ustalenie opłaty za korzystanie z pasa drogowego. 

 

▪ Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2011r. – została podjęta w wyniku glosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

 

▪ Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011r. na sfinansowanie wydatków 
inwestycyjnych – została podjęta jednogłośnie. 

  

▪ Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 

zmian w Uchwale Nr XXXI/237/2010 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16.09.2010r. w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby 

prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

 
Na salę obrad przybył radny Pan Witold Sokół, obecnych jest 15 radnych. 

 

▪ Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej 
rozliczania oraz kontroli wykonania zadania –została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 

uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2013 – została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 

uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – została 

podjęta w wyniku głosowania: 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Dłużew 

 

Dyskusja: 
Pani Joanna Zwierz – poinformowała, że na tej działce autobus miał swoją pętlę i jeśli ta osoba 

która to kupi zagrodzi to czy autobus będzie miał wystarczająco miejsca do zakręcenia, gdyż 
istnieje ryzyko, że PKS zrezygnuje z tego kursu do nas. 

 



8 

 

Pan Wójt – wyjaśnił, że ta osoba, która kupi ten grunt nie będzie grodziła, ale jeśli nawet to zrobi 

to jest tam miejsce na zawrócenie autobusu. Wpłynęło w tej sprawie pismo od sołtysa Dłużewa, 

który prosi aby środki ze sprzedaży przekazać na sołectwo. 

 
Pan Krzysztof Osica (sołtys wsi Majdan) – stwierdził, że tam powinna być pętla dla autobusu, 

najlepiej to zostawić tą działkę i jej nie sprzedawać. 
 
Pan Wójt – poinformował, że z pisma od sołtysa nie wynika, aby sołectwo było przeciwko 

sprzedaży, tylko aby była pętla dla autobusu i pieniądze przeznaczyć na sołectwo. Jeśli nie ma 

zgody sołectwa to my nie sprzedajemy. Jest możliwość zapisu służebności w akcie notarialnym, 

aby zapewniony był przejazd autobusu.  

 
Pani Joanna Zwierz – zgłosiła wniosek o przesunięcie tej uchwały na kolejną sesję, aby mogła 

porozmawiać z mieszkańcami, czy wyrażają wolę sprzedaży tej działki. 

 

Głosowanie w sprawie wniosku radnej Pani Joanny Zwierz –  

przesunięcie tej uchwały na kolejną sesję 
za – 15 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

 
Wniosek uzyskał akceptację Rady Gminy, uchwała została przesunięta na kolejną sesję. 
 

▪ Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Gminy w Siennicy z dn. 17 listopada 2011r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Żaków – została podjęta w 

wyniku głosowania (jeden radny nie głosował): 

za – 7 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 7 głosów 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał ile gmina straci opłat za te grunty? 

 
Pan Marek Soćko – stwierdził, że skoro ze sprzedaży działki w Dłużewie pieniądze mają być 
przeznaczone na sołectwo, to również w tym przypadku przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży na 

sołectwo wsi Żaków. 

 
Pani Skarbnik – poinformowała, że Gminna Spółdzielnia miała tą działkę darowaną bezpłatnie, 

Pan Zgódka odkupił ją na takich samych zasadach, więc nie było z tego tytułu żadnych opłat. 

 

 

Ad. pkt 8 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) – poinformowała, że w powiecie mińskim nie 

ma tak złego odcinka jaki jest do Zglechowa do Siennicy, na zimę trzeba coś z tym zrobić, bo 

będą wypadki. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – poinformował, że ul. Kołbielska w Siennicy jest w opłakanym stanie, 

chodzi tu o odcinek do oczyszczalni. Jeśli powiat będzie ustalał budżet niech weźmie pod uwagę 
tą drogę. 
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Pan Tadeusz Pustoła (sołtys wsi Gągolina) – poinformował, że na odcinku drogi w Gągolinie, 

przy przystanku, trzeba wykopać przepusty, gdyż w zimie woda zamarzała na jezdni i robiło się 
niebezpiecznie. 

 
Pani Bożena Hardej – zapytała kiedy będzie robiona droga z Siennicy do Zglechowa i poprosiła, 

aby radny powiatowy uczestniczył w spotkaniu Wójta z Panem Solonkiem i Panem Kozyrą. 
 
Pan Witold Sokół – poinformował, że ul. Kolejowa w Grzebowilka, jest to droga powiatowa, 

wymaga naprawy nawierzchni, chodzi głównie o równanie.  

 
Pan Arkadiusz Grzegrzułka – udzielił następujących odpowiedzi: 

- droga Siennica – Kuflew – pierwszy odcinek do Zglechowa – budżet powiatu jest w roboczej 

wersji, dofinansowania zewnętrzne są ograniczone, nasza droga jest na trzecim miejscu pod 

kreską. powiat bardziej faworyzuje drogę Mińsk Mazowiecki – Jakubów, gdyż jest większe 

prawdopodobieństwo, ze tam dostanie większe dofinansowanie. Jeśli chodzi o spotkanie to bardzo 

chętnie weźmie w nim udział. 

- ul. Kołbielska w Siennicy – również jest za tym aby ją zrobić, ale wymaga to środków 

finansowych, 

- Gągolina – wykonanie przepust na tym odcinku jest możliwe do zrobienia, podobnie było na 

drodze do Starogrodu, 

- Grzebowilk – przedstawi tą sprawę dyr. Solonkowi, ale będzie można coś ewentualnie zrobić 
dopiero w przyszłym roku. 

 
Pan Wójt – poinformował, że wczoraj Pan Solonek włożył do budżetu powiatu wykonanie 

nakładki na ul. Kołbielskiej w Siennicy, a gmina musi wykonać chodnik. Pan radny musi jednak 

przypilnować, aby to nie wypadło w pracach komisji. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – poinformowała, że jest zdziwiona że droga Siennica – Zglechów nie 

wejdzie do budżetu powiatu, jednak trzeba składać wnioski, robić coś w tym kierunku. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że na drodze powiatowej przy szkole nadal nie jest 

zrobione przejście dla pieszych, a nie ma tam również poboczy. 

 
Pani Joanna Zwierz – zwróciła uwagę, aby wycinać krzaki na drodze do Wólki Dłużewskiej.  

 
Pan Arkadiusz Grzegrzułka – poinformował, że jeśli chodzi o krzaki przy drodze to było to 

zgłaszane Panu Solonkowi, kwestia przejścia – tam jest kwestia pasa drogowego z drogą 
wojewódzką, zostanie to jednak zasygnalizowane.   

 

 

Ad. pkt 9 

Sprawy różne i wolne wnioski:  
(Przewodnictwo w sesji przejął Pan Witold Sokół, a salę obrad opuściła radny Pan Bogusław 

Niemirka) 

 

Pani Edwarda Rutkowska – podziękowała za dokończenie prac na ul. Tartacznej                                   

i Modrzewiowej oraz na ul. Ogrodowej w Siennicy. 

 

Pani Hanna Dąbrowska – zapytała kiedy zostanie naprawiony przystanek w Nowym 

Zglechowie. 
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Pan Wójt – wyjaśnił, że zostanie on zamówiony jak najszybciej, ale kiedy dokładnie to trzeba 

porozmawiać z firmą. 
 
Pani Celina Całka (sołtys wsi Siennica III) – poinformowała, że kiedyż była mowa aby sołtysi 

podali listę osób, które nie płacą podatku od budynku a w nim mieszkają, ja podałam 16 takich 

nowych domów, ale nikt się tym nie zajął, także na nakazie podatkowym widzę zaniżone metry 

różniące się od rzeczywistych. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że każdy mieszkaniec sam deklaruje właściwe metry, gdy ktoś dokonuje 

odbioru budynku w starostwie to podaje ilość metrów, a mieszkaniec nie musi nas wpuścić do 

siebie do domu. 

 
Pani Bożena Hardej – zapytała, czy jest możliwość aby podawać prawidłowy metraż budynków. 

 
Pani Agnieszka Uścińska – wyjaśniła, że każda osoba podaje sama metraż, a jeśli Wójt 

stwierdzi, że nie jest to dokładnie podane to może być zarządzona kontrola przez Urząd Gminy, 

taka osoba musi być powiadomiona i musi wpuścić urzędników. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał czy firma zarejestrowana może prowadzić działalność bez 

placu lub pomieszczenia. 

 
Pani Agnieszka Uścińska – wyjaśniła, że jeśli siedziba firmy jest w miejscu zamieszkania to 

jeden pokój teoretycznie powinien być pod ta działalność wyznaczony, ale jeśli prowadzona jest 

działalność gdzie indziej to u nas nie płaci podatku.  

 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) – poinformował, że te osoby, które nie 

odbierają budynków nie zawsze nie chcą, ale być może ich nie stać, gdyż to kosztuje ok. 5 tys. zł. 

 

 

Ad. pkt 10 

Zapoznanie się z ofertą na ewentualny montaż lamp solarnych.  

 
Pan Zbigniew Janoszek z Zakładu Handlowego w Bielsku Białej przedstawił ofertę swojej firmy 

dotyczącą ulicznych lamp solarnych hybrydowych. 

 
Pani Bożena Hardej – zapytała o cenę takiej lampy. 

 
Pan Zbigniew Janoszek – odpowiedział, że jest to koszt od 3,5 do 15 tys. zł. Przed ogłoszeniem 

przetargu potrzebna jest wizja lokalna, gdyż jeśli zostanie źle postawiona lampa to nie będzie 

działała. Dla danego województwa trzeba sprawdzić rezerwę, czy województwo dysponuje czymś 
takim. Adaptacja starych słupów nie opłaca się gdyż wychodzi to drożej niż mowa lampa. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał czy jest jakaś szansa na uzyskanie środków przez gminę na tą 
inwestycję? Jeśli nasza gmina nie dostanie dofinansowania to przy obecnym budżecie nie będzie 

możliwości wykonania tego zadania. 

 
Pan Wójt – odpowiedział, że w tym roku nie ma działania, nie wykluczone, że będzie w 

przyszłym. Wojewódzki Fundusz daje dofinansowanie ale na większe zadania, a nasza gmina jest 

za mała na to. Temat lamp jest w trakcie rozpoznawania, mamy określone i ograniczone środki w 

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

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 
 

Ad. pkt 12 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                   

XI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Insp. d/s Rady Gminy  

      
Ewa Chwesiuk    


