
PROTOKOŁ Nr XXXI/10 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 16 września 2010r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10

10
,  a zakończono o godz. 16

10
. 

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 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 Elżbieta Goździk - dyr. PSP w Siennicy 

7. Pani Anna Duszczyk  - dyr. ZS w Żakowie 

8. Pani Maria Żukowska - dyr. PSP w Starogrodzie 

9. Pani Maria Makos  - dyr. PSP w Grzebowilku 

10. Pani Renata Osica-Duszczyk - dyr. Gminnego Przedszkola 

11. Pani Anna Nagraba  - dyr. NSP w Dłużewie 

12. Pani Barbara Szopa  - dyr. PSP w Nowej Pogorzeli 

13. Pani Izabela Florowska - dyr. NSP w Nowym Zglechowie 

 

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

Ponadto na sali obecni byli: 

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

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

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Podsumowanie i wręczenie nagród w gminnym konkursie „Piękna Zagroda 2010”. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

5. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

6. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010r. 

7. Realizacja bieżących zadań inwestycyjnych. 

8. Informacja dyrektorów szkół o: 

▪ wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-

gospodarczej w roku szkolnym 2009/2010 

▪ organizacja roku szkolnego 2010/2011 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych                                        

i Bezpieczeństwa Publicznego. 

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ zmian w budżecie gminy na 2010r. 

▪ zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku na sfinansowanie wydatków 

inwestycyjnych gminy 

▪ zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na 

wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Siennica” 

▪ określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siennica 
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▪ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siennica 

za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Siennicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej              

w Siennicy 

▪ 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  

▪ zmian w podziale gminy Siennica na stałe obwody głosowania 

▪ ustalenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 

prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzel, Nowa Pogorzel i okolic 

▪ wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXIX/222/10 z dn. 22 kwietnia 2010r.w sprawie: 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na 

terenie gminy Siennica 

▪ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Siennica 

▪ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Strugi Krzywickie 

▪ wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej                             

w miejscowości Nowa Pogorzel 

▪ wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej                          

w miejscowości Grzebowilk 

▪ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Nowodwór 

▪ zmiany Uchwały Nr XII/89/08 z dn. 21 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Planu 

Odnowy Miejscowości Siennica w Gminie Siennica 

▪ zmiany Uchwały Nr XXIII/175/09 z dn. 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Planu 

Odnowy Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica 

▪ zmiany Uchwały Nr XXV/185/09 z dn. 1 października 2009r. w sprawie uchwalenia 

Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa w Gminie Siennica 

11.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

12.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

13.  Przyjęcie protokołu Nr XXX/10 z sesji odbytej w dniu 24 czerwca 2010r.       

14.  Zamknięcie sesji.  

 

 

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 
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. pkt 3 
Pani Wioletta Królak – pracownik ODR w Mińsku Mazowieckim oraz Pan Wójt – wręczyli 

nagrody i dyplomy dla uczestników gminnego konkursu „Piękna Zagroda 2010”. 

 

Ad. pkt 4 

Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od 25 czerwca do 16 września 2010r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 
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Ad. pkt 5 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

 
Pan Zbigniew Szubert – przedstawił swoje wystąpienie na piśmie. 

(Materiał w załączeniu) 

 
Pani Magdalena Ochmanska – poinformowała, że podczas wakacji w Starogrodzie i nowym 

Starogrodzie zakończone zostały dwie inwestycje, budowa drogi oraz chodnika, podziękowała 

radnym oraz Panu Wójtowi i Panu Legatowi. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – podziękowała za inwestycje w Siennicy – część ul. Tartacznej, 

plac zabawa oraz remont łazienek w PSP w Siennicy. 

 

 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze przedstawił Wójt Gminy – Pan Grzegorz 

Zieliński. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Pan Jacek Zwierz – przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 222/S/10              

z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Siennica 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku. 

(Uchwała w załączeniu) 

Ad. pkt 7 
Informacje na temat zadań inwestycyjnych przedstawił Pan Radosław Legat - Kier. Ref. 

d/s inwest. i prom. 

 

Dyskusja: 

 
Pan Wójt – poinformował, że realizacja budowy placów zabaw długo trwa, dzisiaj być może 

będą złożone dwie oferty. Mamy dotacje z Ministerstwa i z funduszy sołeckich, nie możemy 

jednak zrezygnować z wykładzin na te place. Do końca tygodnia będzie wiadomo ile ofert 

zostało złożonych i za jaką cenę. 
 
Pan Franciszek Witek – stwierdził, że została zachowana równowaga miedzy dochodami              

i wydatkami w budżecie. Zadania inwestycyjne w I półroczu i na tą chwilę są w miernym 

stopniu wykonane, małe było zaangażowanie Pana Lagata, konkretnie plac zabaw przy szkole 

w Nowej Pogorzeli – pierwszy konkurs został ogłoszony na początku lipca, dlaczego tak 

późno, skoro ten temat znany jest od marca, w kwietniu gmina otrzymała pismo co powinno 

być zrobione, kolejne podejście miało być w sierpniu, a mamy połowę września i nic nie ma. 

Zaangażowanie w to przedsięwzięcie jest mierne, w inne zadania pewnie takie same. 

Stwierdził, iż konieczne jest podjęcie działań w tej sprawie. Nasze zadłużenie jest wysokie, 

ponad 4 mln zł, a dzisiaj mamy kolejne uchwały o kredytach i pożyczkach. 

 
Pan Radosław Legat – stwierdził, iż Pan radny chce aby były realizowane zadania,                       

a jednocześnie twierdzi, że się zadłużamy, wpływy są małe więc się zadłużamy na zadania. 

Jeśli chodzi o place zabaw – w tym samy czasie były prowadzone inne działania na inne 

inwestycje. Ministerstwo wprowadziło takie wymagania, aby było minimum 20 m wykładziny 

i materiał pod huśtawkami, a firm które posiadają na to atest w Polsce jest niewiele. Te gminy 

które wykonały place zabaw nie całkiem zgodne z wymogami Ministerstwa mogą utracić 
dofinansowanie. Dodatkowo firma sprawdzająca pojawiła się dopiero pod koniec sierpnia. 

Dużo firm nie posiada atestów na swoje urządzenia, trzeba  zrobić podbudowę, a to wykonuje 
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wąska grupa firm., dlatego we wrześniu nie mamy wykonanych tych zadań. Zwróciłem się do 

szkół o rezygnację z dotacji z Ministerstwa. My będziemy próbowali i podejmowali wysiłki na 

wykonanie tego zadania. 

 
Pan Wójt – poinformował, że jeśli dzisiaj podejmiecie Państwo uchwały o zaciągnięciu 

kredytów i pożyczek to nasze zadłużenie na koniec roku będzie wynosiło 29%, a można do 

60%. 

 

 

Ad. pkt 8 
Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2010/2011 przedstawiła Pani Elżbieta Goździk - Dyrektor PSP w Siennicy. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2010/2011 przedstawiła Pani Anna Duszczyk - Dyrektor ZS w Żakowie. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2010/2011 przedstawiła Pani Maria Żukowska - Dyrektor PSP w Starogrodzie. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2010/2011 przedstawiła Pani Maria Makos - Dyrektor PSP w Grzebowilku. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2010/2011 przedstawiła Pani Renata Osica-Duszczyk – Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Siennicy 
(Materiał w załączeniu) 

 

Pani Anna Nagraba – Dyrektor NSP w Dłużewie – poinformowała, że szkoła jest pod 

opieką Stowarzyszenia 17 lat, mamy małe środki na utrzymanie szkoły, jedyną pomocą są 
projekty, w ubiegłym roku były to m.in. „Rodzice w sieci”, „Radosna szkoła” z Mazowieckich 

Małych Szkół. Organizujemy akcje letnie przy udziale byłych uczniów, wychodzimy także na 

zewnątrz, aby pozyskać fundusze na działanie szkoły. 

 
Pani Barbara Szopa – Dyrektor PSP w Nowej Pogorzeli – poinformowała, że szkoła istnieje 

dzięki Stowarzyszeniu rodziców, gmina użyczyła budynku, w którym uczy się 49 uczniów              

i 8 w przedszkolu, zatrudniamy 14 nauczycieli. Nie ma klas łączonych, łączone są jedynie 

zajęcia plastyczne, sportowe. Bardzo uroczyste było rozpoczęcie roku szkolnego,                                

a hasło naszej szkoły to: „Nasza szkoła drogą w przyszłość.” 

 
Pani Izabela Florowska – Dyrektor NSP w Nowym Zglechowie – poinformowała, że ma 

zatrudnionych 10 nauczycieli, od 1 września funkcjonuje przedszkole. 

 

 

Ad. pkt 9 
Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych                             

i Bezpieczeństwa Publicznego za okres od 28 sierpnia 2009r. do 16 września 2010r. 

przedłożył Przewodniczący Komisji - Pan Franciszek Witek. 

(Sprawozdanie w załączeniu) 
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Pan Franciszek Witek – stwierdził, że wedle poprzedniego statutu gminy, radny miał prawo 

uczestniczyć w pracach nie tylko jednej komisji, a obecny zakłada udział w pracach tylko 

jednej komisji. „Demokracja, wolność, swoboda prezentowania swoich myśli i poglądów to 

wielkie osiągnięcia ostatniego 20-lecia, ale nie dobrze dzieje się między innymi w naszej 

działalności samorządowej, że przy podejmowaniu wiążących decyzji, uchwał, zarówno na 

posiedzeniach komisji, jak i sesjach Rady Gminy nie jest brana pod uwagę, nie decyduje               

o ostatecznym rozstrzygnięciu problemu siła, zasadność argumentów. Lecz siła głosów, tzn ich 

ilość. Przykładów nietrafnie podjętych uchwał i wniosków mógłbym podać wiele z okrsu 

ostatnich czterech lat, choćby sprawa planu budownictwa drogowego na bieżącą kadencję, 
gdzie kryteria okazały się mało istotne przy głosowaniu, gospodarka wodno-ściekowa, 

zagospodarowanie i odbiór odpadów, ustalenie sieci szkół podstawowych itp. To źle wróży 

rozwojowi naszej gminy. Zachęcałbym nowo wybraną Radę, aby zwrócić na to uwagę.” 

 
Pan Jacek Zwierz – podziękował za pracę wszystkim dyrektorkom oraz życzył sukcesów 

zgłasza tym, które zaczynają swoją pracę na tym stanowisku. Poinformował również, że radny 

może uczestniczyć w pracach kilku komisji, a przynależeć może tylko do jednej. 

 
Pan Zbigniew Szubert – docenił dorobek wszystkich szkół, ubolewa że mamy małą szansę 
spotkania się na komisjach Rady Gminy z dyrektorami. Stwierdził, że tylko jedna szkoła 

zorganizowała dzieciom wakacje, dodatkowo weszła teraz druga godzina „karciana”, którą 
nauczyciele mogą wykorzystać na pracę w świetlicy. 

 
Pani Barbara Szopa – poinformowała, że może zaprosić pana radnego do szkoły, zobaczy jak 

szkoła pracuje, niech spędzi Pan Szubert tam cały dzień. 
 
Pan Franciszek Witek – poinformował, że posiedzenia Rady Gminy są otwarte, każdy może 

przyjść, chodziło mu o udział formalny, o prawo brania udziału w głosowaniu. Podziękował 

wszystkim dyrektorkom za sprawozdania z pracy. 

 

 

Ad. pkt 10 

Rada podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/232/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. – została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał, co będzie wykonane za kwotę 30 tys. zł przy remoncie 

dachu? 

 
Pan Radosław Legat – wyjaśnił, że będzie to remont dachu na Urzędzie, gdyż zagrożenie jest 

poważne, powstają zacieki, które mogą uszkodzić komputery. Jest plan przebudowy budynku, 

ale to jest inwestycja w przyszłość. Rozmawiamy z wykonawcą, który wykonał łazienki w PSP 

w Siennicy, które elementy można powtórnie wykorzystać, będzie szczegółowy kosztorys tej 

inwestycji. 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/233/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku na sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych gminy – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 11 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 3 głosy 
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Dyskusja: 
Pan Krzysztof Adamiec – zaproponował, aby w § 1 doda pkt 4, chodzi o podwyższenie kwoty 

kredytu o 100 tys. zł na przykrycie odcinka drogi Drożdżówka – Dzielnik. Koszt przykrycia 

tego odcinka wynosi ok. 200 tys. zł, pozostało 100 tys. zł z tej drogi, to można zaciągnąć 
większy kredyt i przykryć ten fragment asfaltem przed zimą. 
 
Pan Stanisław Majszyk – zapytał czy w tej kwocie zaciąganego kredytu są umieszczone place 

zabaw? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że nie znamy dokładnej kwoty tego zadania. 

 
Pan Zbigniew Szubert – zaapelował o zmniejszenie tej eskalacji, ponieważ każdy będzie 

mógł zaproponować jakieś kwoty, a jeśli są takie propozycje to na komisjach można je 

najpierw przedyskutować. 
 
Pani Skarbnik – poinformowała, że te dwie uchwały podjęte są już do kwoty deficytu, aby 

zaciągnąć większy kredyt musimy najpierw zwiększyć deficyt. 

 
Pani Agnieszka Uścińska – wyjaśniła, że najpierw konieczna była by zmiana porządku obrad, 

aby podjąć uchwalę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.  

 
Pan Jacek Zwierz – stwierdził, że uzasadnienie radnego w sprawie zwiększenia kwoty 

kredytu jest słuszne, proponuję jednak przenieść to na sesję październikową. 
 
Pan Krzysztof Adamiec – poinformował, że w takim wypadku wycofuje swój wniosek              

o podwyższenie kwoty kredytu o 100 tys. zł. 

 

 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/234/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                      

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na 

wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Siennica” – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 14 głosów 
przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/235/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siennica – 
została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/236/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Siennica za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Siennicy – została podjęta jednogłośnie. 
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▪ Uchwała Nr XXXI/237/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 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  

 

Dyskusja: 
Pan Franciszek Witek – zgłosił wniosek, aby na str. 2 w wierszu 1 dokonać zmiany, zamiast 

„… lub wychowania przedszkolnego…” zamieścić „…szkołę lub inne formy wychowania 

przedszkolnego…” 

 

Wniosek Pana Franciszka witka został jednogłośnie przyjęty. 

Uchwała wraz z poprawką została jednogłośnie podjęta przez Radę Gminy. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/238/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    
w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na stałe obwody głosowania – została 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/239/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    
w sprawie ustalenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej 

Pogorzeli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzel, Nowa Pogorzel    

i okolic  

 

Dyskusja: 
Pan Franciszek Witek – poinformował, że do obwodu przypisane zawsze było jeszcze Nowe 

Zalesie, dzieci z tej miejscowości chodzą do szkoły w Nowej Pogorzeli. Sięgając do uchwały z 

2005r. to ta miejscowość była w obwodzie szkoły Nowej Pogorzeli, dlatego stawiam wniosek 

o uzupełnienie i dopisanie miejscowości Nowe Zalesie do obwodu.  

 
Pan Wójt – poinformował, że jedno dziecko z Nowego Zalesia chodzi do szkoły w Nowej 

Pogorzeli, a jedno do szkoły w Siennicy, są jeszcze małe dzieci, które nie chodzą do szkoły, ale 

jest też 2 które chodzi do Mińska Mazowieckiego. Dziecko, które chodzi do Siennicy ma 

możliwość dojazdu, jeśli zmienimy mu obwód to straci możliwość dowozu. 

 
Pan Jacek Zwierz – stwierdził, że ta uchwała bez poprawki jest bardziej zasadna, rodzice 

wybrali szkołę dla dzieci, a teraz przypisać je do Nowej Pogorzeli i nie będzie możliwości 

dowozu. Zgłaszam formalny wniosek o odrzucenie wniosku Pana Franciszka Witka. 

 
Głosowanie za wnioskiem Pana Jacka Zwierza, czyli odrzucenie 

 wniosku Pana Franciszka Witka  

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 6 głosów 

 

Głosowanie za uchwałą 
za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

 
Uchwała uzyskała akceptację Rady Gminy. 
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▪ Uchwała Nr XXXI/240/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXIX/222/10 z dn. 22 kwietnia 

2010r.w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic 
ich obwodów na terenie gminy Siennica – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 1 głos 

 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/241/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi 
Siennica – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 12 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 2 głosy 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert – zapytał czy były przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami 

odnośnie tej sprzedaży? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że z inicjatywą zwrócił się sołtys, aby wreszcie uporządkować tą 
posesję, ona nigdy nie była też własnością wsi, więc nie było potrzeby konsultacji. 

 
Pan Wiesław Wąsowski – zapytał, czy jest tam dojazd do sąsiednich działek? 

 
Pan Radosław Legat – wyjaśnił, że jest dojazd do sąsiednich działek. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/242/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Strugi 
Krzywickie – została podjęta w wyniku glosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 1 glos 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert – poinformował, iż na komisjach było wiele wątpliwości jeśli chodzi               

o dojazd do kolejnej działki. 

 
Pan Wójt – poinformował, że w akcie notarialnym będzie zapis o możliwości przejazdu do 

sąsiedniej działki. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/243/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości 
położonej w miejscowości Nowa Pogorzel – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/244/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości 
położonej w miejscowości Grzebowilk – została podjęta w wyniku głosowania: 

za – 13 głosów 

przeciw – 2 głosy 

wstrz. się – 0 głosów 
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▪ Uchwała Nr XXXI/245/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Nowodwór 
została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/246/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/08 z dn. 21 lutego 2008r. w sprawie 
uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Siennica w Gminie Siennica - została 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/247/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/175/09 z dn. 30 czerwca 2009r. w sprawie 
uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Grzebowilk w Gminie Siennica - została 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXXI/248/10 Rady Gminy w Siennicy z dn. 16 września 2010r.                    

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/185/09 z dn. 1 października 2009r. w sprawie 
uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa w Gminie Siennica - została 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt 11 

Sprawy rożne i wolne wnioski. 

 
Pan Zbigniew Szubert – odniósł się do sprawy modernizacji drogi wojewódzkiej – przy 

moście nie ma możliwości przejścia, trzeba to ułatwić. 
 
Pani Sekretarz – poinformowała, ze ogłoszony został termin wyborów samorządowych na 

dzień 21 listopada, kalendarza wyborczego jeszcze nie ma, ale termin rejestrowania komitetów 

wyborczych upływa 1 października.  

 
Pan Franciszek Witek – powrócił do sprawozdań – chodzi o gospodarkę odpadami, 

przekazany został materiał w tej sprawie, trzeba przedyskutować przedstawione w nim wnioski 

i opracować program naprawczy, ponieważ to jest informacja, a nie program. Wnioskuje                    

o ustalenie terminu przedyskutowania tego tematu.  

 
Pan Wójt – stwierdził, że prze Siennicę jeździe się nie ciekawie w czasie remontu. Codziennie 

jest ktoś kto kieruje ruchem, ciężko jest tworzyć prowizorki, a niedługo wejdzie ekipa, która 

układa chodnik. Kiedy zostanie zrobiony odcinek do kościoła to sytuacja się poprawi, będzie 

możliwy objazd.  Wejdzie jeszcze wykonawca do parku, musimy to przeżyć, później będzie 

lepiej. Dostajemy destrukt i inne materiały, m.in. kostkę, która została przekazana na parking 

przy ZS w Żakowie. 

 
Pan Jacek Zwierz – zwrócił uwagę na pogłębiającą się wyrwę na drodze przy GOPS-ie. 

 
Pani Magdalena Ochmańska – poinformowała, że zapada się fragment drogi w Starogrodzie, 

przy posesji Pani Góralowej. 
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Pan Aleksander Kot – poprosił o przekazanie kostki z modernizacji drogi wojewódzkiej do 

Grzebowilka. Na komisjach prosił o przygotowanie wykazu dróg gminnych, mieszkańcy 

domagają się przedstawienia wydatków na każdą miejscowość.  
 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że konieczny jest destrukt na ul. Graniczną w Nowej 

Pogorzeli. 

 
Pan Wójt – odniósł się do wypowiedzi radnego Aleksandra Kota – wspólnie byliśmy na 

spotkaniu z mieszkańcami Grzebowilka, tam były przedstawione te wydatki, ale ich to nie 

interesowało, oni chcieli więcej wydatków na swoją miejscowość. Jeśli chodzi o destrukt to 

kierownik budowy ma limit kilometrów do transportu, ale jeśli dostaniemy to na pewno będzie 

on wykorzystany. 

 

 

Ad. pkt 12 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Wójt – poinformował, że w gestii Rady Gminy jest w jakiej formie zostaną upamiętnieni 

pomordowani Żydzi z Siennicy, nie uważa że powinna być do tego potrzebna uchwała, 

wystarczy stanowisko Rady. Poinformował, że przekazując materiał na komisjach do analizy 

powinien Pan Zbigniew Szubert wystąpić z konkretną propozycją. 
 
Pan Jacek Zwierz – stwierdził, że jest to dyskusja na komisje. 

 
Pan Zbigniew Szubert – stwierdził, że najlepszym wyjściem byłoby przegłosowanie wniosku 

o upamiętnienie pomordowanych Żydów. 

 

 

Ad. pkt 13 
Protokół Nr XXX/10 z sesji odbytej w dniu 24 czerwca 2010r. został przyjęty przy dwóch 

głosach wstrzymujących się. 
 

Ad. pkt 14 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia XXXI 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołowała: 

pinsp. d/s Rady Gminy 

        
Ewa Chwesiuk               

 

 
 


