
PROTOKOŁ Nr XIX/12 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 08 listopada 2012r. 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 9

00
,  a zakończono o godz. 14

45
. 

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

obecności. 

Nieobecni radni: 

Pani Bożena Hardej zam. Siennica 

Pan Józef Kopa zam. Siennica 

 

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 Lucyna Adamiec          -  Kierownik GOPS 

7. Pani Elżbieta Jurkowska    -  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

8.  Pani Jolanta Nadłonek          -  Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa 

Powiatowego 

oraz 33 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto na Sali obecni byli: 

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

Mieszkańcy bloku SPZOZ 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego dotycząca 

modernizacji ewidencji gruntów na terenie gminy Siennica. 

4. Informacja o stanie technicznym okien w pomieszczeniach mieszkalnych SPZOZ. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

6. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

7. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy. 

8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Siennicy podjętych w 2012r. oraz uchwał 

długofalowych. 

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

przynależy. 

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

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

na 2013r. 

▪ określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru 

▪ określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siennica 

▪ opłaty od posiadania psów na 2013r. 

▪ zmian w Uchwale Nr XII/80/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2011r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2012-2020 

▪ zmian w budżecie gminy na 2012r. 

▪ podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania 

▪ uchwalenia Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r. 
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▪ zmieniająca uchwałę Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Sienicy z dn. 13.09.2012r.                    

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Siennica za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze  i opiekuńcze 

▪ zmieniająca uchwałę Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w Siennicy z dn. 13.09.2012r.                  

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi 

zwierzętami na terenie Gminy Siennica 

▪ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Siennica 

11. Analiza oświadczeń majątkowych radnych. 

12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

15. 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 Edwarda Rutkowska – wniosła wniosek o wprowadzenie pod obrady dodatkowego punktu 

„Informacja o stanie technicznym okien w pomieszczeniach mieszkalnych SPZOZ”,                           

po informacji Pani Naczelnik, obecni są mieszkańcy tego bloku. 

 

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie dodatkowego punktu – 

Informacja o stanie technicznym okien w pomieszczeniach mieszkalnych SPZOZ 

za – 8 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 5 głosów 

 

Wniosek został zaakceptowany przez Radę Gminy. 

 

Porządek obrad, po wniesionych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. pkt 3 

Informacja Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego dotycząca 

modernizacji ewidencji gruntów na terenie gminy Siennica. 

 
Pani Jolanta Nadłonek – poinformowała, że modernizacji podlegała cala gmina, oprócz 

Siennicy. Pozyskano dane ewidencyjne, założono kartoteki ponad 5 tys. budynków. Pozostało             

10 spraw do rozstrzygnięcia, ponieważ nie zgadzamy się z nowym podziałem. W trakcie prac 

mieliśmy uwagi i zapytania. Kolejny etap modernizacji to ogłoszenie wyników prac w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na koniec grudnia chcemy to zrobić. W okresie               

30 dni od daty ogłoszenia każdy może składać swoje zarzuty do danych, te zarzuty będą 
rozpatrywane w drodze decyzji Starosty. Jest możliwość odwołania się lub złożenia skargi. 

Zarzuty zgłaszane po upłynięciu 30 dni będą traktowane jako wnioski i będą wymagały złożenia 

dokumentów potwierdzających dane. O ogłoszeniu poinformujemy sołtysów, aby mogli 

przekazać mieszkańcom. 
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Pan Bogusław Niemirka – stwierdził, że Starostwo ma podobno problemy z wydawaniem map 

do celów projektowych. 

 
Pani Jolanta Nadłonek – wyjaśniła, że u nas takich problemów nie ma, chyba że były sprzeczne 

granice to było wstrzymane. 

 
Pan Mieczysław Krasiński (sołtys wsi Lasomin) – poinformował, że chciał podzielić działkę w 

okresie modernizacji, w lipcu wziął wypis z działki i okazało się, że powierzchnia działki 

zmniejszyła się. W październiku wziął znowu wypis i w między czasie ta powierzchnia 

zwiększyła się, ale nadal był mniejsza niż ta którą ma w akcie własności. 

 
Pani Jolanta Nadłonek – wyjaśniła, że ewidencja gruntów w dawnych latach opierała się na 

zdjęciach lotniczych, a uwierzytelnienie robił później geodeta, gdy szedł w teren. Mierzył tylko 

niektóre dane, a granica błędu wynosiła 3m. Wcześniej nie było możliwości dokładnie obliczyć 
powierzchni, teraz jest to precyzyjnie robione. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał co miało na celu takie skłócenie ludzi w miejscowościach, 

dlaczego była robiona modernizacja? 

 
Pani Jolanta Nadłonek – wyjaśniał, że nie był to pomysł powiatu, na starostę został nałożony 

taki obowiązek ewidencji budynków w całym powiecie. 

 
Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) – zapytała czy my jako sołtysi dostaniemy jakieś 
mapki swojej wsi po złożeniu wniosku? 

 
Pani Jolanta Nadłonek – wyjaśniła, że nie będzie takiej możliwości, ale mapki te są dostępne w 

Internecie na stronie Starostwa Powiatowego.  

 
Pan Bogusław Niemirka – stwierdził, że ostatnia modernizacja była w latach 60-tych z map 

lotniczych, gdzie kreska na mapie to było ok. 3 m różnicy w działce. Jeśli kiedyś zrobione mało 

dokładnie, to teraz trzeba zrobić to prawidłowo, dlatego wychodzą z tego problemy. Będzie 

możliwość złożenia zarzutu do tych map, a jak to nie pomoże to zostaje sąd. 

 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) – zapytał, czy te zmiany będą miały 

wpływ na opodatkowanie, czy to zostanie przekazane do gminy? 

 
Pani Jolanta Nadłonek – wyjaśniła, że te informacje zostaną przesłane do gminy i do ksiąg 

wieczystych celem nałożenia stosownych zmian. 

 
Pan Wójt – poinformował, że wkrótce pojawi się publikacja mapy modernizacyjnej, po jej 

ogłoszeniu jest 30 dni na składanie zarzutów, każdy będzie miał do tego prawo. 

 

 

Ad. pkt 4 

Informacja o stanie technicznym okien w pomieszczeniach mieszkalnych SPZOZ. 

 
Pani Krystyna Kuć (mieszkanka bloku SPZOZ) –  poinformowała, że z problemem 

nieszczelnych okien borykają się mieszkańcy bloku już od kilku lat, są one z bardzo złym stanie, 

dodatkowo kaloryfery mają zniszczone pokrętła  i nie da się regulować temperatury. 
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Pani Edwarda Rutkowska – poprosiła, aby znaleźć środki na wymianę okien jeszcze przed 

zimą, lub zabezpieczyć jakoś te okna. Były środki na ten cel w budżecie, ale zostały przesunięte 

na podjazd, który i tak w tym roku nie będzie wykonany. 

 
Pan Wójt – poinformował, że na ten rok jest to niewykonalna sprawa. Pieniądze były w budżecie 

zabezpieczone, ale zostały przesunięte na podjazd decyzją Rady. Jeśli chodzi o kaloryfery to                

w przyszłym tygodniu zgłosi się do was hydraulik. 

 

 

Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 14 września do 8 listopada 2012r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Ryszard Reszczyk – podziękował za wykonanie świetlenia w Zalesiu i przy Nowodworze. 

 
Pan Wójt – poinformował, ze całe zadanie nie zostało jeszcze zakończone, dlatego nie 

wspominał o tym. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał o oszczędności za energię po nowym przetargu. Stwierdził, że 

niepotrzebne było podzielenie gminy przy odśnieżaniu skoro jeden wykonawca wygrał obydwa 

przetargi. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jeśli chodzi o energię to trzeba to dokładnie przeliczyć, natomiast 

odśnieżanie – tak było w ubiegłym roku i się sprawdziło, a ze w tym wygrał jeden wykonawca to 

nie mamy na to wpływu. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – podziękowała za wykonanie lamp w Siennicy I. 

 

 

Ad. pkt 6 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Przewodniczący – przedstawił pisemną interpelację w imieniu radnego Pana Józefa Kopy,  

a dotyczy ona lokalizacji zjazdu przy ul. Kołbielskiej przy posesji m.in. p. Wilk. (pismo w 

załączeniu) 

 
Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że do niej również wpłynął ustny wniosek od 

Państwa Piszcz i Szajkowskich odnośnie wykonania za wąskiego jednego zjazdu na dwie 

posesje. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał o przejście dla pieszych przy szkole w Nowej Pogorzeli – czy 

coś się w tej sprawie dzieje? 

 
Pan Przewodniczący – oświadczył, iż podczas prac Komisji w sposób jednostronny dokonał 

oceny pracy Pana Zastępcy, bez wysłuchania obydwu stron, dlatego też dzisiaj na sesji przeprosił 

Pana Andrzeja Gawłowskiego. 

 

Ad. pkt 7 

Informację na temat funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy 

przedstawiła Pani Elżbieta Jurkowska – Dyrektor w/w jednostki. 
(Materiał w załączeniu) 
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Ad. pkt 8 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Siennicy podjętych w 2012r. oraz uchwał 

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

 

Ad. pkt 9 

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

gmina przynależy. 

 
Pan Wójt – poinformował, że Gmina przynależy do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, 

w ramach której złożyliśmy wniosek o organizację imprezy „Pożegnanie lata”, to jest też 
promocja gminy na zewnątrz. Ponadto wspieramy wiele imprez i konkursów jako 

współorganizator. Dużym przedsięwzięciem była tegoroczna rekonstrukcja bitwy wrześniowej, 

która ściągnęła bardzo dużo osób, co również wiąże się z promocją gminy, tak jak to miało 

miejsce po trzykrotnych dożynkach diecezjalnych.  

 

 

Ad. pk 10 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XIX/140/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 listopada 2012r.                         
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku 
rolnego na 2013r. – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 0 głosów 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, iż GUS podniósł stawki o 2%, a my podnosimy o 11%             

w tym roku. Zgłosił formalny wniosek o utrzymanie stawki tego podatku z tego roku, czyli 45 zł. 

 
Pan Wójt – poinformował, że na komisjach już mówiłem, iż nie przymierzaliśmy się do żadnej 

podwyżki podatków, ale po otrzymaniu informacji o mniejszych o 2 700 000 zł środkach                    

w przyszłorocznym budżecie, nie mieliśmy wyjścia. Podwyżki nie są duże. Wpływy z tego 

podatku nie są znaczące, ale dla naszego budżetu ważny jest każdy grosz. Musimy patrzeć czy 

nam starczy w przyszłorocznym budżecie środków na oświatę i inwestycje. Poprosił o rozważne 

potraktowanie spraw podatkowych. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że w porównaniu z innymi gminami stawki 

naszych podatków są niższe, więc jeśli jeszcze obniżymy to dostaniemy mniejszą subwencję 
wyrównawczą. 
 
Pan Bogusław Niemirka – stwierdził, że nasze podatki gruntowe nie są wysokie. Natomiast jeśli 
mniej wpływa środków do budżetu to będzie mniej na zadania gminy, a co będzie skutkowało 

brakiem realizacji niektórych inwestycji. 

 
Pan Wójt – poinformował, ze jest pozytywna opinia Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

 
Głosowanie nad wnioskiem radnego Pana Stanisława Majszyka  

– utrzymanie ceny żyta na poziomie 45 zł 

za – 1 głos 

przeciw – 7 głosów 

wstrz. się 5 głosów 
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Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Gminy. 

 

▪ Uchwała Nr XIX/141/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 listopada 2012r.                         

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru 

Dyskusja: 
Pan Piotr Rosik – zgłosił formalny wniosek o podniesienie stawki podatku  od gruntów w pkt 1 

lit. a  dot. Gruntów pod działalność gospodarczą - ze stawki 0,68 zł na 0,75 zł oraz w tym samym 

punkcie 1 lit. c dot. budownictwa letniskowego – ze stawki 0,30 zł na 0,35 zł. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że część stawek podniesione mniej procentowo, a inne 

nawet o 100 %. Firmy lepiej stoją niż rolnicy. 

 
Pan Wójt – poinformował, ze osoby prowadzące działalność gospodarczą twierdzą, że dla nich 

stanie się to mniej opłacalne. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że ponawia wniosek z komisji o zwolnienie z tego 

podatku stodół i obór dla rolników emerytów. 

 
Pani Agnieszka Uścinska – wyjaśniła, że nie ma takiej delegacji ustawowej do zwolnień od 

przedmiotów. 

 
Pan Stanisław Majszyk – postawił wniosek o utrzymanie stawki podatku od pozostałych 

budynków na poziomie z 2012r. – 2,14 zł. 

 

Głosowanie nad podniesieniem stawki za grunty pod dział. gospodarczą – z 0,68 zł na 0,75 zł 

za – 12 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się 0 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Gminy. 

 

Głosowanie nad podniesieniem stawki podatku od gruntów na cele budownictwa letniskowego – 

z 0,30 zł na 0,35 zł 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Gminy. 

 

Głosowanie nad wnioskiem o utrzymanie stawki z 2012r. – 2,14 zł dla podatku od pozostałych 

budynków 

za – 4 głosy 

przeciw – 6 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Gminy. 

 

Głosowanie nad uchwałą po wniesionych zmianach 

za – 11 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 0 głosów 
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▪ Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 listopada 2012r.                         

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy 

Siennica 

 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że tutaj widzi pewną nieprawidłowość, stawka tego 

podatku wszędzie rośnie o 100 zł, a procentowo jest to zróżnicowane. Wszyscy powinni być 
równo procentowo potraktowani. Zgłosił formalny wniosek o podniesienie stawek podatku              

o 11% w porównaniu do stawek z 2012r. 

 
Pani Skarbnik – poinformowała, że zwyżka do budżetu wyniesie 10,5 tys. zł. Po przerwie 

przedstawiła natomiast stawki podatku od środków transportowych po przeliczeniu w związku               

z wnioskiem Pana Majszyka. 

 
Głosowanie na wnioskiem – wzrost stawek podatku o 11% w porównaniu do 2012r. 

za – 11 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 1 głos 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Gminy. 

 

Głosowanie nad uchwałą, po wprowadzonych zmianach 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

 

▪ Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 listopada 2012r.                         
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013r. – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 listopada 2012r.                         
w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/80/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 

2011r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2012-2020 – 
została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

▪ Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 listopada 2012r.                         
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

 

▪ Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 listopada 2012r.                       
w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania – została podjęta 

jednogłośnie. 
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▪ Uchwała Nr XIX/147/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 listopada 2012r.                         

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r. – została 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 listopada 2012r.                         
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Sienicy z dn. 13.09.2012r.                    

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Siennica za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze  i opiekuńcze – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 listopada 2012r. 
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w Siennicy z dn. 13.09.2012r.                  

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi 
zwierzętami na terenie Gminy Siennica – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XIX/150/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 08 listopada 2012r.                         

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Siennica – 
została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt 11 

Analiza oświadczeń majątkowych radnych. 

 
Pan Przewodniczący – przedstawił pismo dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych 

dokonanej przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim, wraz z informacją                              
o nieprawidłowościach lub błędach w tych oświadczeniach. 

 
Pani Sekretarz – poinformowała, że oświadczenia majątkowe powinny być bardzo dokładnie 

wypełniane, każda rubryka. Te wykazane nieprawidłowości nie skutkują niczym w tej chwili, ale 

w przyszłym roku należy dokładnie sprawdzić swoje oświadczenie. 

 

 

Ad. pkt 12 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Wójt – udzielił odpowiedzi odnośnie przejścia dla pieszych – radny powiatowy obiecał się 
tym zająć, ale widać, że w tej chwili nic się nie dzieje. 

 
Pan Zastępca Wójta – wyjaśnił, że jeśli chodzi o budowę ul. Kołbielskiej to mieszkańcy byli             

o tym zadaniu informowanie poprzez obwieszczenia, nie było to wysyłane indywidualnie do 

każdego mieszkańca. Wszystko było zgodnie z przepisami kpa.  

 
Pan Wójt – poinformował, że w Urzędzie Gminy były organizowane dwukrotnie spotkania                  

z mieszkańcami, mieli oni wgląd do projektu. 
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Pan Zastępca Wójta – poinformował, że zdążały się odmowy wykonania zjazdów, natomiast 

jeśli chodzi o p. Wilk to odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych                   

i rozwiązanie tego problemu, jak również Państwa Piszcz. 

 
Pan Przewodniczący – poinformował, że zaproponował takie spotkanie dla tych państwa, jako 

najodpowiedniejsze rozwiązanie ich problemu. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, ze skoro ma być przedstawiciel Zarządu Dróg 

Powiatowych, to może poinformować o nim sołtysa naszej wsi lub mnie odnośnie sprawy pasów 

przy szkole. 

 

 

Ad. pkt 13 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pan Wójt – przedstawił sprawozdanie dotyczące prac związanych z kopaniem rowów                             

i wykonaniem przepustów. 

 
Pan Stanisław Majszyk – powrócił do sprawy podatków – na komisjach była mowa                            

o wyjaśnieniu sprawy związanej z pojazdami specjalnymi, nie zostało to wykonane. Stwierdził, 

że miała być weryfikacja budynków za które pobierane są podatki, nie ma z tego żadnej 

informacji. Wielu mieszkańców przerabia sobie niektóre budynki na mieszkalne, a płaci za co 

innego. 

 
Pan Przewodniczący – poinformował, że na komisjach były dyskutowane problemy                            

i wyjaśniane, a na sesji Pan podnosi je znowu. Poprosił również o precyzyjne formułowanie 

wniosków i wypowiedzi. 

 
Pan Wójt – poinformował, że kontrolą objęci byli pracownicy urzędu Gminy na stałe 

zamieszkali na terenie gminy. Nie stwierdzono żadnych uchybień. W nowym roku będzie taka 

kontrola u radnych i sołtysów, którzy wcześniej zostaną o tym powiadomieni. 

 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) – podziękował za wykonanie rowów we 

wsi, została ona w końcu odwodniona. 

 
Pani Mirosława Woźnica (sołtys wsi Żaków) – zapytała na jakim etapie jest sprawa przystanku 

w Żakowie. 

 
Pan Wójt – poinformował, że Węgrów przesłał pismo z prośbą o wskazanie miejsca, my                 

je wskazaliśmy, odesłaliśmy, a co się teraz dzieje to nie wiem. 

 
Pan Tadeusz Pustoła (sołtys wsi Gągolina) – poinformował, że nie został wykonany przepust                   

i rów przy drodze powiatowej w Gągolinie, a idzie zima, więc znowu będzie ślisko. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – zapytał kiedy będzie gotowa do pracy równiarka, ponieważ jest 

potrzebna u nas na drogę. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił, że dzisiaj równiarka będzie uruchomiona, a zostanie puszczona jeśli drogi 

trochę obeschną. 
 
Pan Wojciech Brewczyński (sołtys wsi Borówek) – poinformował, że drogi dojazdowe do jego 

wsi strasznie się popsuły. 
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Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że na ul. Wiśniowej w Nowej Pogorzeli wybiły się 
dołki, trzeba tam porównać. Poruszył sprawę obiadów dla szkoły w Nowej Pogorzeli – temat już 
prawie się rozwiązał, ale okazało się, ze nie można tych obiadów rozliczyć. 
 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że organ prowadzący między swoimi stołówkami może prowadzić 
taką działalność, a w Pogorzeli szkołę prowadzi stowarzyszenie i musielibyśmy sprzedawać 
obiady i tym samym doliczać podatek VAT, czego my nie możemy. 

 
Pan Przewodniczący – poinformował, że tutaj chodzi o różne organy prowadzące. Możemy 

przedyskutować tą sprawę na komisjach, ale musimy poruszać się w granicach prawa. 

 

 

Ad. pkt 14 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że na jednej z poprzednich sesji, w trakcie jej trwania 

został przeprowadzony konkurs przez Pana z KRUS-u, Pan Przewodniczący nie umieścił tego           

w porządku obrad i nie było tego w protokole. 

 

Protokół Nr XVIII/12 z sesji Rady Gminy  odbytej w dniu 13 września 2012r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt 15 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                     

XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono 

 

 

 
Protokołowała: 

insp. d/s Rady Gminy  

      
Ewa Chwesiuk        
 

 


