
PROTOKOŁ Nr XXIX/10 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 22 kwietnia 2010r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10

07
,  a zakończono o godz. 15

40
. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14 tj. 93% składu Rady wg załączonej                     

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pan Wiesław Wąsowski zam. Siennica. 

 

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

2. Pani Wiesława Pieńkowska            -  Sekretarz Gminy 

3. Pani Krystyna Pałdyna                  -  Skarbnik Gminy 

4. Pan Radosław Legat                        - Kier. Ref. d/s Inwest. i Prom. 

5. Pani Agnieszka Uścińska               -  Radca Prawny Urzędu Gminy 

6. Pani Katarzyna Wyszogrodzka - Jagiełło  - Kierownik SPZOZ w Siennicy 

7. Pan Mariusz Kozera           - Z-ca Dyr. MZDW w Warszawie 

8. pan Stanisław Zyśk           - Dyr. MZDW w Węgrowie 

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

Ponadto na sali obecni byli: 

Pan Franciszek Zwierzyński - red. tyg. "Co słychać?" 

Pan Eugeniusz Karpiński  - red. tyg. "Życie siedleckie" 

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

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Ocena stanu funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy (realizacja zadań 
statutowych przez SPZOZ w Siennicy w 2009r.) wraz z podjęciem stosownej uchwały. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. 

7. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 2009 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ uczczenia ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010r. 

▪ wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych we 

wsi Grzebowilk 

▪ zaciągnięcia kredytu ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej"             

w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie 

▪ zmian w budżecie gminy na 2010r. 

▪ wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica 

▪ zmian w podziale gminy Siennica na okręgi wyborcze 

▪ zmian w podziale gminy Siennica na stałe obwody głosowania 

▪ ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Siennica 

▪ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Siennica 

▪ wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej 

▪ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Siennica do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka o nazwie Mazowiecko - Podlaskie Stowarzyszenie Rybackie 



 - 2 -

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/10 z sesji odbytej w dniu 18 lutego 2010r.       

13. Zamknięcie sesji.  

 

Na sali obrad obecnych jest 13 radnych. 

 
Pan Jacek Zwierz - poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie chwilą ciszy ofiar katastrofy 

pod Smoleńskiem, która miała miejsce 10 kwietnia br. 

 

Ad. pkt 1 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Pan Jacek Zwierz, witając 

wszystkich uczestników obrad. 

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

podejmowane uchwały będą prawomocne. 

 

Ad. pkt 2 
Pan Wójt - wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 9 uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych we wsi Grzebowilk, 

wyjaśnił, że temat ten był już omawiany na Komisjach. 

 
Pan Jacek Zwierz - wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 9 jako pierwszej 

uchwały w sprawie uczczenia ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 

2010r. 

 
Głosowanie za wprowadzeniem pod obrady uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych we wsi Grzebowilk 

za - 12 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

 

Głosowanie za wprowadzeniem uchwały w sprawie uczczenia ofiar katastrofy  

lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010r. 

za - 12 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Głosowanie za porządkiem obrad, po wprowadzonych zmianach 

za - 12 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 
Porządek obrad został przyjęty. 

 

Na salę obrad przybyła radna Magdalena Ochmańska  oraz radny Przemysław Ceregra, 

obecnych jest 14 radnych. 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 18 lutego do 22 kwietnia 2010r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 
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Dyskusja: 
Pani Magdalena Ochmańska – zapytała ile osób musi być chętnych abyśmy weszli w ten 

program? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że na bazie doświadczeń z Jakubowa, gdzie w tej chwili mają 70 

deklaracji, dobrze było by mieć około 100 takich chętnych osób. 

 
Pan Mariusz Kozera – poinformował, że od połowy maja do Siennicy wchodzi firma 

przebudowująca drogę wojewódzką na odcinku przez Siennicę. W pierwszej kolejności 

zostanie zrobione rondo przy ul. Kołbielskiej i dalej w stronę Mińska Mazowieckiego. Jest to 

inwestycja przewidziana na 2 lata. 

 
Pan Zbigniew Szubert – zapytał o odszkodowanie za budynek przy skrzyżowaniu na górce. 

 
Pan Mariusz Kozera – wyjaśnił, że odszkodowanie zostanie wypłacone z Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – podziękowała za tą inwestycję i zapytała czy przy okazji ronda 

będzie robiony odcinek od przystanku do ul. Ogrodowej? 

 
Pan Mariusz Kozera – wyjaśnił, że będzie to wykonane, jeśli będą jeszcze inne dodatkowe 

potrzeby to należy je zgłaszać do Wójta lub dyrektora Zyśka. 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Brak w danym punkcie interpelacji, wniosków i oświadczeń radnych. 

 

Ad. pkt 5 

Informację o stanie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy (realizacja zadań 

statutowych przez SPZOZ w Siennicy w 2009r.) przedstawiła Pani Katarzyna 

Wyszogrodzka – Jagiełło – Kierownik w/w Jednostki. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Wójt – poinformował, że spotkała się również Rada Społeczna, która przeanalizowała 

materiały i jednomyślnie przyjęła sprawozdanie finansowe, jak również pozytywnie oceniła 

ilość udzielonych porad i wykonanych badań. Podziękował pani kierownik SPZOZ                            

i personelowi za prace. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – pozytywnie oceniła pracę lekarzy, jak również wizyty domowe  

i porady specjalistyczne w ośrodku. 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka – Jagiełło – poinformowała, że SPZOZ wdraża dwa 

programy ISO, jak również przystąpili do programu „Zdrowa Gmina”, rozwieszone są już na 

ten temat plakaty informacyjne, jak również udzielamy informacji u nas w ośrodku. 

 
Pan Jacek Zwierz – podziękował pani kierownik i personelowi za ich pracę. 
 

Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr XXIX/214/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia                 

22 kwietnia 2010r. w sprawie oceny gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.  
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Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 24 kwietnia 2009r do                  

22 kwietnia 2010r. przedstawiła Pani Edwarda Rutkowska – Przewodnicząca                       

w/w Komisji. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2009 rok przedłożył Wójt Gminy                                       

– Pan Grzegorz Zieliński. 
                                                                                                  (Sprawozdanie w załączeniu) 

 
Pan Radosław Legat - Kierownik Ref. ds inwestycji i promocji omówił realizację zadań 

inwestycyjnych w roku 2009. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacek Zwierz odczytał treść Uchwały Nr 115/S/10 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół                        

w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy w Siennicy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siennica za 2009 rok. 
 

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

 

Ad. pkt 8 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Edwarda Rutkowska przedstawiła wniosek 

w/w Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok. 

 
                                                                                                           (Wniosek w załączeniu) 

 
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Jacek Zwierz przedstawił treść Uchwały Nr 110/S/10 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół                        

w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy w Siennicy dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy w Siennicy                   

za 2009 rok. 
 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wniósł uwag do w/w wniosku. 

(Uchwała RIO w załączeniu) 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/215/10 w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2009 rok - w wyniku następującego głosowania: 

za  - 12 głosów, 

przeciw - 0 głosów, 

wstrz. się - 2 głosy 
(Uchwała w załączeniu) 

Pan Wójt - podziękował udzielenie absolutorium, wspólnie działamy i rozwiązujemy 

problemy, jak również bierzemy odpowiedzialność za rozwój gminy. Podziękował także 

współpracownikom Urzędu Gminy za ich pracę. 
 

 

Ad. pkt 9 

Rada podjęła następujące uchwały: 
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� Uchwała Nr XXIX/216/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.           

w sprawie uczczenia ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu                       
10 kwietnia 2010r. – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

� Uchwała Nr XXIX/217/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.              

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

położonych we wsi Grzebowilk 

Dyskusja: 
Pan Wójt – poinformował, ze działki zostaną oddana OSP w Grzebowilku, istnieje jednak taka 

możliwość, że będą oni mogli bez naszej wiedzy zbyć te działki i o tym musimy wiedzieć. 
Trzeba ustalić dokładną wartość i opłaty za użytkowanie tych działek. 

 
Pan Radosław Legat – zapytał, czy OSP jest w stanie zapłacić opłaty początkowe i roczne, 

czy to nie będzie kłopot dla nich, skoro już teraz nie mają środków. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że oni zainwestowali w te działki, zrobili tam boisko                

i chcieli to na własność, a teraz będzie wycena? 

 
Pan Radosław Legat – wyjaśnił, że ustawa stanowi, że I opłata wynosi od 15% do 20% ceny 

nieruchomości, a następne opłaty 3% ceny rocznie. 

 
Pan Aleksander Kot – liczył, że znajdzie się jednak furtka na nieodpłatne przekazanie, straż 
nie jest dochodowa. Boimy się, że oni mogą sprzedać działki, a inwestor boi się, że coś zrobi, 

wybuduje na tych działkach, a gmina je sprzeda. Zapytał czy istnieje możliwość zwolnienia 

straży z opłat? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że zniesienia opłat nie da się zrobić, można jedynie obniżyć je, ale to             

w momencie wyceny. Straż może udowodnić, że to co powstało na tych działkach jest ich, ale 

grunty są gminy. 

 
Pan Franciszek Witek – zaproponował, aby te działki przekazać nieodpłatnie OSP                         

w Grzebowilku jeśli przepisy na to pozwolą, a jeśli nie to sprzedać za symboliczną „złotówkę”. 

Obawa sprzedaży nie istnieje, gdyż OSP jest jednostką gminy. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że użytkowanie wieczyste można zawsze sprzedać, mamy taki 

przykład, gdzie GS w Siennicy sprzedał działkę w Żakowie. 

 
Pan Franciszek Witek – stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby poczekać z tą uchwałą 
i uzyskać dokładniejsze informacje. 

 

Głosowanie w sprawie uchwały 

za – 1 głos 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 11 głosów 

 

Uchwała nie uzyskała akceptacji Rady. 

 
Pan Jacek Zwierz – poprosił Wójta o przeprowadzenie jeszcze raz rozmów ze strażakami.  
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� Uchwała Nr XXIX/218/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.          

w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Wsi Polskiej" w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie – 
została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 3 głosy 

wstrz. się – 0 głosów 

 

 

� Uchwała Nr XXIX/219/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.              
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. - została podjęta w wyniku 

głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 1 głos 

 

 

� Uchwała Nr XXIX/220/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.            

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert – poinformował, że na komisji zgłaszał wniosek, aby herb gminy 

umieszczać również na tablicach z nazwami ulic w Siennicy, teraz ponawia ten wniosek. 

 
Pan Franciszek Witek – odniósł się do załącznika nr 4 – wykazu jednostek organizacyjnych – 

stwierdził, że zostały tu pominięte szkoły w Nowej Pogorzeli i Nowym Zglechowie, jest to 

przedwcześnie robione, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia,            

a szkoły ulegają likwidacji dopiero 31 sierpnia br., wniósł do dokonanie poprawki 

 
Pani Sekretarz – stwierdziła, że herb gminy na tablicach miejscowości jest, czy konieczny jest 

również na tablicach ulic, ale też nie ma przeszkód aby dopisać takie sformułowanie. Odniosła 

się również do wniosku Pana Franciszka Witka – załącznik nr 4 można wykreślić. 
 

Głosowanie za wnioskiem Pana Zbigniewa Szuberta 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Głosowanie za wnioskiem Pana Franciszka Witka 

Za – 14 głosów 

Przeciw – 0 głosów 

Wstrz. się – 0 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady 

 

Głosowanie za uchwałą, po wprowadzonych zmianach 

za – 14 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 
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� Uchwała Nr XXIX/221/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.             
w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na okręgi wyborcze – została podjęta 

jednogłośnie. 

Dyskusja: 
Pan Wójt – poinformował, że wpłynął wniosek od trzech sołectw o utworzenie dla nich 

oddzielnego okręgu, jednak z przyczyn formalnych nie jest to możliwe, jest zbyt mało 

mieszkańców, aby utworzyć odrębny okręg. 

 
Pan Franciszek Witek – zapytał czy jest możliwość podania ile jest mieszkańców w każdym 

okręgu? 

 
Pani Sekretarz – przedstawiła dane dotyczące liczby mieszkańców w każdym okręgu:                 

1 – 1983; 2 – 402; 3 – 554; 4 – 531; 5 – 431; 6 – 435; 7 – 472; 8 – 406; 9 – 495; 10 – 839;              

11 – 518. 

 
Pan Zbigniew Szubert – poinformował, że na zebraniu sołectw Siennicy zaproponował aby 

sołectwo Siennica III było w okręgu wyborczym z pozostałymi sołectwami Siennicy, wniosek 

zyskał aprobatę, przy jednym głosie przeciwnym. 

 

 

� Uchwała Nr XXIX/222/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.              
w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na stałe obwody głosowania – została 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

� Uchwała Nr XXIX/223/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.            

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę Siennica – została podjęta jednogłośnie. 

 

Radna Magdalena Ochmańska opuściła salę obrad, obecnych jest 13 radnych. 

 

 

� Uchwała Nr XXIX/224/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.            

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Siennica – 
została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 9 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 2 głosy 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert – stwierdził, ze na mapce jest droga dojazdowa dla mieszkańców 

bloku, która będzie własnością SKROPL-u, ktoś będzie mógł postawić bramę i zagrodzić 
wjazd. Oczekuje, że jednak tak się nie stanie. 

 
Pan Janusz Ogonowski – wyjaśnił, ze blok ma zrobiony wjazd od ulicy Akacjowej, jak 

również drugi sąsiad ma oddzielny wjazd, ale korzystają z tego wjazdu SKROPOL-u, który nie 

zostanie ogrodzony i mieszkańcy nadal będą mogli z niego korzystać. 
 
Pan Krzysztof Adamiec – zapytał o statut własności wieży przy cmentarzu. 

 
Pan Janusz Ogonowski – wyjaśnił, ze jest to wydzielona działka o powierzchni 1 ara i należy 

ona do telekomunikacji. 
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Pan Franciszek Witek – zapytał czy warunki zamiany zostały podtrzymane, czyli bez 

żadnych dopłat? 

 
Pan Wójt – poinformował, że zamiana będzie bez dopłat. 

 
Pan Jacek Zwierz – zapytał o koszty notarialne, kto je poniesie? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że w akcie notarialnym będzie zawarte, że każda ze stron poniesie 

połowę kosztów. 

 

 

� Uchwała Nr XXIX/225/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.              

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania 
nieruchomości zamiennej – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 – głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 0 głosów 

 

 

� Uchwała Nr XXIX/226/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 22 kwietnia 2010r.              

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Siennica do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka o nazwie Mazowiecko - Podlaskie Stowarzyszenie 
Rybackie – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt 10 

Sprawy różne: 

 
Pan Zbigniew Szubert – zapytał o wyniki kontroli kanalizacji w Siennicy. 

 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał, czy chodnik na ul. Kołbielskiej ma możliwość 
odprowadzania wód z osiedla? Jeśli to nie zostało zaprojektowane, to trzeba wykonać. 
 
Pan Radosław Legat – wyjaśnił, że podczas projektowania nie było mowy o głębokiej 

kanalizacji burzowej, nie było to planowane. 

 
Pan Franciszek Witek – powrócił do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, a konkretnie do 

posiedzenia z dnia 9 marca br., gdzie badana była sprawa nielegalnego odprowadzania wód do 

kanalizacji, Pan Wójt stwierdził, że brak jest podstawy prawnej do karania tych osób, jest tu 

chyba niezrozumienie sprawy, 10 lat temu była taka możliwość, było ryczałtowo naliczane, 

podobnie wszędzie tam gdzie nie ma wodomierzy tak są rozliczane opłaty  za wodę. Ten 

ryczałt powinien obowiązywać w stosunku do osób, które nie uregulowały należności. Po 

drodze nastąpiło pewne zaniechanie obowiązków, kontrola wewnętrzna nie zadziałała. 

 
Pani Agnieszka Uścińska – wyjaśniła, że nie ma podstawy o wprowadzeniu opłat za takie 

odprowadzanie wód, wcześniej też nie było podstaw prawnych, ale ówczesny wójt nałożył 

takie kary. Teraz można jedynie zawrzeć umowę cywilnoprawną , a jeśli któraś z tych osób nie 

zgodzi się to można iść do sądu. Jeśli gmina chciałaby egzekucji zaległych opłat to musi iść do 

sądu, ale nie ma podstawy prawnej, żaden przepis nie daje możliwości nałożenia kar.  
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Pan Jacek Zwierz – stwierdził, że tą sprawą zajmowała się Komisja Rewizyjna, a pani 

mecenas złożyła stosowne wyjaśnienia, w sprawozdaniu SA zalecenia dla Wójta, uważam 

zatem tą sprawę za wyjaśnioną. 
Zapytał na jakie działania możemy liczyć ze strony gminy w przypadku nielegalnych 

podłączeń do kanalizacji? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że w przypadku ustalenia takich nielegalnych przyłączy gmina może 

nałożyć kary, ale tylko jednorazowe. 

Odniósł się do sprawy kolektorów – każda chętna osoba musi wpłacić 500 zł na projekt i złoży 

deklarację. Dokładna cena zostanie określona po przetargu, w Jakubowie jest to około 3 tys. zł. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że każdy chciałby spróbować takiego rozwiązania, ale 

wpłacił już 200 zł na przydomowe oczyszczalnie, a sprawa ciągnie się tyle czasu i teraz mówić 
mu o kolejnych pieniądzach? 

 
Pan Krzysztof Adamiec – zapytał czy potrzebne byłyby jakieś dodatkowe dokumenty do 

projektu?  

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że konieczny jest audyt energetyczny. 

 
Pan Radosław Legat – wyjaśnił, że czasami wystarczy zwykłe zgłoszenie, jeśli chcemy zrobić 
to na dachu, dołączyć ewentualnie mapkę. 
 
Pan Franciszek Witek – podziękował za szybkie zabranie błąkającego się psa. Zapytał co się 
dzieje ze sprawą zaminy planu zagospodarowania przestrzennego? 

 
Pan Krzysztof Osica /sołtys wsi Majdan/ - zapytał o sprawę funduszu sołeckiego, nic nie jest 

wyjaśnione, podobno ma być robione tylko tam gdzie sołectwa zapisały pieniądze na dowóz 

żwiru. 

 
Pan Krzysztof Adamiec – zapytał o kontrolę zbiórki śmieci, jak również czy coś już wiadomo 

w sprawie Państwa Wocialów? 

 
Pan Wójt – odniósł się do sprawy zmiany planu – jest już projektant, który opracuje studium              

i plan, jednak za I kwartał tego roku nie wpłynęło 223 tys. zł z podatku, więc ze względu na 

brak środków nie możemy tego realizować. Projektant poinformował nas, że może poczekać 
do końca czerwca. 

 
Pan Radosław Legat – odniósł się do sprawy funduszy sołeckich – została wyłożona dla 

sołtysów informacja o cenie żwiru i zasobie funduszu sołeckiego, oczekujemy deklaracji co 

będzie dla nich lepsze i potrzebniejsze. Z tymi, którzy się nie zdeklarowali będziemy się 
kontaktować. Sołectwo Siennica I i II przedstawiło nam jakie materiały należy zakupić, od 

innych również tego oczekujemy. 

 
Pan Jacek Zwierz – poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę 
Państwa Wocialów. Odniósł się do sprawy kolektorów słonecznych – osobiście jest za tym, ale 

czy znajdą się na to pieniądze? 

 
Pan Wójt – stwierdził, że na początek potrzebna jest deklaracja chętnych osób, a później 

dopiero wpłaty. Dzisiaj nie możemy mówić o konkretnych kwotach, to dopiero po przetargu. 

Nie ma jednak zbyt wiele gmin, które wchodzą w ten projekt. 
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Pan Radosław Legat – odniósł się do sprawy kontroli zbiórki śmieci – odbyła się taka przy 

okazji zbiórki czarnych worków, tyle 6 osób nie miało podpisanych umów, a wystawiały 

śmieci. 

 
Pan Jacek Zwierz – przedstawił pismo Pani Janiny Jurkowskiej, mieszkanki Siennicy, która 

proponuje, aby skwerek obok Urzędu Gminy nazwać imieniem Pani Marii Kaczyńskiej. Jest tu 

jednak potrzebna zgoda i uchwała sołectwa. 

 
Pani Krystyna Duszczyk – zapytała o sprawę mieszkańca Zglechowa, odnośnie zmiany planu 

jego działki. 

 
Pani Weronika Wiącek /sołtys wsi Dąbrowa/ - poprosiła o przedłużenie mostka między 

Zalesiem a Dąbrową oraz rowu. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że odnośnie mieszkańca Zglechowa to wszystko wyjaśniło się w dniu 

wczorajszym, niestety konieczne będzie wniesienie pod obrady zmiany planu jego działki, nie 

ma innej możliwości. 

 

 

Ad. pkt 11 
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Brak było w danym punkcie interpelacji i wniosków radnych. 

 

 

Ad. pkt 12 
Protokół Nr XXVIII/10 z sesji odbytej w dniu 18 lutego 2010r. został jednogłośnie przyjęty. 

 

 

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

XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono 

 

 

                                                                                      
 

 
Protokołowała: 

pinsp. d/s Rady Gminy  

       
Ewa Chwesiuk             

 


