
PROTOKOŁ Nr XVII/08 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 23 września 2008r. 

 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10

05
,  a zakończono o godz. 14

20
. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 12 tj. 80% składu Rady wg załączonej                     

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pani Magdalena Ochmańska zam. Starogród 

Pan Aleksander Kot zam. Grzebowilk 

Pan Krzysztof Pajda zam. Swoboda 

 

 

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 Małgorzata Podstawka     - Dyr. ZS w Siennicy 

7. Pan Maria Żukowska                - Dyr. PSP w Starogrodzie 

8. Pani Elżbieta Goździk               - Dyr. PSP w Siennicy 

9. Pani Kamila Gruba                    - Dyr. ZS w Żakowie 

10. Pani Renata Jagiełło                  - Dyr. PSP w Grzebowilku 

11. Pani Katarzyna Karwowska      - Dyr. PSP w Nowej Pogorzeli 

12. Pani Małgorzata Radzikowska  - Dyr. PSP w Nowym Zglechowie 

13. Pani Renata Osica - Duszczyk   - Dyr. Gminnego Przedszkola 

14. Pan Tadeusz Gnoiński                - UKS "BEREK" 

15. Ks. Mariusz Ochnik                   - PKS "LIFE" 

16. Pan Stanisław Domański            - Kier. Obiektów Sportowych 

 

oraz 24 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/  wg załączonej listy obecności. 

Ponadto na sali obecni byli: 

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

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

 

Porządek obrad: 
1.  Otwarcie sesji. 

2.  Uchwalenie porządku.  

3.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4.  Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5.  Ocena stanu przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do rozpoczęcia 

roku szkolnego 2008/2009. 

6.  Rozwój sportu szkolnego i pozaszkolnego na terenie gminy. 

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

i Bezpieczeństwa Publicznego. 
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8.  Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

• procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących 

projektowi budżetu gminy Siennica 

• zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za 

pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy oraz Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy 

• zmiany w budżecie gminy na 2008 rok 

• powołania komisji do sprawy weryfikacji planu sanitacji Gminy Siennica 

9.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

11. Przyjęcie protokołu Nr XVI/08 z sesji odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. 

12. 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 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 29 sierpnia do 23 września 2008r.  
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Dyskusja: 
Pan Franciszek Witek - poprosił o bliższe informacje na temat spotkania, gdzie i z kim ono 

było? Zapytał również czy jest już podział przydomowych oczyszczalni? 

 
Pan Wójt - poinformował, że podział przydomowych oczyszczalni już jest zrobiony, zostanie 

on przedstawiony w "Sprawach różnych" 

Odnośnie spotkania, odbyło się ono w Józefowie, byli na nim wszyscy wójtowie                           

i burmistrzowie z województwa mazowieckiego i lubelskiego, nadleśniczowie, dyrektorzy 

wszystkich Zarządów Dróg Powiatowych, gdyż rozpatrywane były trzy warianty przebiegu 

autostrady, jednak w wyniku dyskusji najbardziej realny jest III wariant, ze względów 

ekologicznych, środowiskowych i ekonomicznych. 

 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Zbigniew Szubert - przedstawił swoje wystąpienie na piśmie.  

(Materiał w załączeniu) 
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Do swojego wystąpienia dodał również informację, iż był w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, w sprawie przyłączenia Starej Wsi do Siennicy, złożył 

stosowne mapy odnośnie Starej Wsi. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie po                    

20 października br. Jeśli Stara Wieś zostanie przyłączona do Siennicy, to zmieni jej rangę              
i będzie to pierwszy krok do odzyskania praw miejskich przez Siennicę. 
 
Pan Franciszek Witek - poinformował, że w dniu 19 września br. brał udział w posiedzeniu 

Komisji Zdrowia Rady Powiatu, a w dniu 22 września br. w posiedzeniu Komisji Oświaty 

Rady Powiatu, przedstawił wnioski z obydwu Komisji. 

 Wniosek końcowy Komisji Zdrowia sprowadza się do stwierdzenia, iż Komisja 

zwróci się do wszystkich gmin w powiecie mińskim o partycypowanie w kosztach utrzymania 

szpitala w Mińsku Mazowieckim (chodzi tu o wyposażenie w poszczególnych oddziałach, 

głównie w oddziale ginekologiczno-położniczym), są to kwoty 1,00-1,50 zł od każdego 

mieszkańca gminy. 

 Wniosek Komisji Oświaty - konieczność budowy hali sportowej na terenie Mińska 

Mazowieckiego, prośba jest o partycypowanie gmin w kosztach budowy takiej hali. Zostało 

również podjęte ustalenie, iż odbędzie się wspólne spotkanie Komisji Oświaty Rady Powiatu 

i Komisji Edukacji (...) Rady Gminy na gruncie Zespołu Szkół w Siennicy. 

 
Pan Wiesław Wąsowski - poinformował, iż w dniu 20 września br. dokonano weryfikacji 

stanu boiska, stwierdzono że spełnia wymogi licencyjne, wniosek do Pana Wójta                          

o niezwłoczne zrealizowanie punktów z tego protokołu. 

Pan radny wystąpił z kolejnymi wnioskami:  

- określenie daty dopuszczenia tego boiska do eksploatacji przez kluby sportowe, 

- udzielenie informacji, jaka kwota pozostała do wydatkowania przez PKS "Life"? 

- udzielenie informacji na temat przerw w dostawie energii elektrycznej?  

 

 

Ad. pkt 5 

Ocenę stanu przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2008/2009 przedłożył Pan Wójt - Grzegorz Zieliński. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji(...) Pan Franciszek Witek przedłożył protokół  

z przeprowadzonej lustracji placówek oświatowo-wychowawczych wraz z przyjętymi 

wnioskami: 

1)  wszystkie placówki zostały właściwie przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego, 

2)  stan bezpieczeństwa - nie ma większych zagrożeń, jedynym które stwierdzono to remont 

w Grzebowilku, tego typu prace powinny być zakończone przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, 

3)  szkoły dysponują wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, 80% nauczycieli ma   

wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. 

 Zwrócił uwagę na zmniejszającą się liczbę dzieci w poszczególnych obwodach 

szkolnych. Demografia i  te zamierzenia na najbliższy rok i lata następne  mogą ulec  zmianie, 

gdyż resort oświaty ma w planach wprowadzenie 6-latków do I klasy, także tutaj czeka nas 

wiele zmian. 

 Kolejną sprawą, na którą zwrócił uwagę to opieka nad dziećmi 6-letnimi w szkole 

podstawowej. Po zakończonych zajęciach, zachodzi potrzeba zorganizowania świetlicy. 
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Pan Zbigniew Szubert - przedstawił swoje spostrzeżenia odnośnie szkół: 

Przedszkole – koniecznie trzeba wymienić sprzęt na placu zabaw i odnowić elewację na 

budynku. 

Nowy Zglechów – stwierdził, że skoro może istnieć niepubliczna szkoła w Dłużewie, to po co 

gmina ma dopłacać, ponadto szkoła w Dłużewie jako jedyna prowadziła zajęcia w czasie 

wakacji. 

Żaków – brak sali gimnastycznej, jest to nie dokończona budowa, konieczne jest wykonanie 

elewacji, kanalizacji i monitoring. 

Starogród – pękające ściany, dach do wymiany, podobnie okna. 

Grzebowilk – na wyróżnienie zasługuje działalność pozalekcyjna. 

Nowa Pogorzel – największe zaangażowanie pani dyrektor i rodziców. 

 
Pani Bogumiła Kulka (sołtys wsi Starogród) - podziękowała za zorganizowanie Ośrodka 

Przedszkolnego, a także za przywrócenie wieczornego autobusu do Starogrodu. 

 
Pani Elżbieta Antosiewicz (sołtys wsi Bestwiny) - zapytała, czy jest możliwość 
podwiezienia jednego dziecka, które ma około 0,5 km do przystanku, a autobus i tak tamtędy 

jeździ? 

 

Pan Wójt -  poinformował, że przekaże to kierowcy. 

 
Pan Mieczysław Krasiński (sołtys wsi Lasomin) - zapytał, czy w naszych gimnazjach 

wykładany jest język rosyjski? 

 

Pani Kamila Gruba - poinformowała, że jest to język dodatkowy w Żakowie. 

 
Pani Małgorzata Podstawka - wyjaśniła, że w gimnazjum w Siennicy jedna klasa ma język 

rosyjski, a druga język angielski.  

 
 

Ad. pkt 6 

Informację na temat rozwoju sportu szkolnego i pozaszkolnego przedłożył Pan Wójt - 

Grzegorz Zieliński. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Klubu Sportowego „LIFE” Siennica za  

I półrocze - przedłożył ks. Mariusz Ochnik 

                                                                                                        (Materiał w załączeniu) 

 
Sprawozdanie z działalności sportowej w ZS im. Zawiszy Czarnego w Żakowie w roku 

szkolnym 2007/2008 przedłożył Pan Tadeusz Gnoiński. 

                                                                                                         (Materiał w załączeniu) 

 

Sprawozdanie z działalności GKS „FENIX” za I półrocze przedstawił, w imieniu prezesa, 

Pan Jacek Zwierz. 

 
                                                                                                        (Materiał w załączeniu) 
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Dyskusja: 
Pan Franciszek Witek - podziękował ks. Mariuszowi Ochnikowi za działalność w zakresie 

sportu i prozdrowotną dzieci i młodzieży, wyjazdy w okresie letnim (na basen). Stwierdził, że 

skoro ksiądz jest w stanie zorganizować wyjazdy to również szkoły mogą coś w czasie 

wakacji zorganizować. 
 
Pan Zbigniew Szubert - zwrócił uwagę na zachowanie młodzieży na meczach, na ich 

wulgarny język, konieczne jest zwracanie im uwagi. 

 
Pan Jacek Zwierz - podziękował za pracę, za działalność w klubach. Stwierdził również, że 

baza sportowa w Siennicy jest bardzo dobra, natomiast poza Siennicą pozostawia wiele do 

życzenia, tak jak jest to w Żakowie, trzeba w to zainwestować aby przyciągnąć młodzież. 
 
Pani Edwarda Rutkowska - stwierdziła, iż w przyszłorocznym budżecie można by 

zwiększyć środki na cele sportowe.  

 

 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych  

i Bezpieczeństwa Publicznego za okres od 20 września 2007r. do 23 września 2008r. 

przedłożył Przewodniczący Komisji - Pan Franciszek Witek. 

 
                                                                                                        (Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - zwrócił się z pytaniem do Pani Dyrektor Małgorzaty Podstawki, 

jakie są możliwości wykorzystania obiektu szkolnego dla młodzieży? 

 
Pani Małgorzata Podstawka - wyjaśniła, że w obecnej chwili trwają prace remontowe 

obiektów sportowych. Remont sali gimnastycznej zostanie wykonany do końca roku, 

natomiast boisko sportowe będzie dopiero remontowane, prace zaczną się jeszcze w tym 

miesiącu. 

Jeśli chodzi o otwartość i dyspozycyjność, to jakieś rozwiązania się znajdą, gdyż młodzież 
chce korzystać z tych obiektów. 

 
Pan Wójt - poinformował, że będzie uruchomiony program szkoleniowy dla instruktorów            

i trenerów, będzie on dofinansowany pod warunkiem, że na naszym terenie powstanie taki 

obiekt "Orlik". 

 
Pan Jacek Zwierz - podziękował dyrektorom za przybycie na dzisiejszą sesję, a także za 

wykonywaną pracę. Środki jakie są wydatkowane na te obiekty są małe, a dyrektorzy mają za 

zadanie je rozdysponować. 
 

 

Ad. pkt 8 

Rada podjęła następujące uchwały: 

 

� Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2008r.                

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów 
towarzyszących projektowi budżetu gminy Siennica - została podjęta jednogłośnie. 
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� Uchwała Nr XVII/119/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2008r.                

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Siennica za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy oraz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy - została podjęta jednogłośnie. 

 

 

� Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2008r.          
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok  - została podjęta jednogłośnie. 

 

 

� Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 września 2008r.                 

w sprawie powołania komisji do sprawy weryfikacji planu sanitacji Gminy 
Siennica - została podjęta jednogłośnie. 

 

Wybrany został następujący skład komisji: 

1. Radosław Legat 

2. Zbigniew Szubert 

3. Krzysztof Adamiec 

4. Edwarda Rutkowska 

5. Stanisław Majszyk 

 

 

Ad. pkt 9 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Pan Ryszard Reszczyk - zaapelował do kierownika inwestycji i radnego powiatowego, aby 

w przyszłorocznym budżecie powiatu uwzględnić remont ul. Kołbielskej w Siennicy, 

zaapelował również do Wójta w sprawie wyrządzonych szkód przez dziki, o większe 

zainteresowanie ze strony kół łowieckich tą sprawą. 
 
Pani Helena Grabowska (sołtys wsi Nowy Starogród) - poprosiła w imieniu działkowców               

o przywrócenie śmietnika dla nich. 

 
Pan Zbigniew Szubert - poprosił o uwzględnienie drogi powiatowej Stara Wieś - Zglechów 

w budżecie powiatu na 2009r. i poinformował o konieczności wycięcia krzaków przy posesji 

Pana Skolimowskiego. 

 
Pan Wójt - przedstawił wniosek w sprawie wytypowania przedstawiciela do Powiatowej 

Rady Zatrudnienia, której był członkiem, a w ostatniej kadencji jej prezesem. 

 
Pani Edwarda Rutkowska - stwierdziła, że skoro Pan Wójt dobrze się wywiązywał ze 

swoich obowiązków, to zgłosiła jego kandydaturę do Rady. 

 
Wniosek o zgłoszenie kandydatury Pana Wójta do Powiatowej Rady Zatrudnienia 

za - 12 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 
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Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

Pan Radosław Legat - udzielił odpowiedzi: 

- będzie starał się o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2009r. modernizacji                             

ul. Kołbielskiej i drogi Stara Wieś - Zglechów, 

- śmietniki - wyjaśnił, że nie ma gruntu gminnego, gdzie można postawić taki śmietnik, a nikt 

z osób prywatnych nie wyraził zgody na postawienie go na swoim terenie, najlepszą 
propozycją byłoby utworzenie boksów, 

- wycinkę krzaków zgłosi do Zarządu Dróg, 

- przedstawił również listę osób, u których będą robione przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 

 

Ad. pkt 10 

 
Wniosek radnego Zbigniewa Szuberta odnośnie materiałów w archiwum w Otwocku 

za - 11 głosów 

przeciw - 1 głos 

wstrz. się - 0 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Pan Wójt - udzielił następujących odpowiedzi: 

- wyjaśnił, iż nie widzi możliwości w partycypowaniu kosztów odnośnie budowy hali 

sportowej, jak również odnośnie szpitala, jeśli wpłynie taki wniosek to będzie on rozważany, 

- odnośnie klubu sportowego "Life" - nie posiada on już wolnych środków, jeśli chodzi                 

o mecze to młodsza grupa ma zgodę na rozgrywanie meczów na boisku, 

- odnośnie energii - dyrektor wyjaśnił, że po wichurach wykonane były prowizorki, a teraz 

dopiero dokładnie zaczynają naprawiać linie, 

- odnośnie dzików - skontaktuję się z p. Nowosielskim i poinformuje go, że była taka sprawa 

poruszana na sesji. 

 
Pan Franciszek Witek - zapytał, czy jest  jakaś informacja z nadzoru dotycząca uchwały               

w sprawie Ośrodka Przedszkolnego w Starogrodzie?  

 
Pani Wiesława Pieńkowska - poinformowała, że nie ma w tej sprawie żadnej informacji. 

 
Pan Jacek Zwierz - poinformował, że na poprzedniej sesji wpłynął wniosek z Grzebowilka 

odnośnie utworzenia przedszkola, poinformował również, że taki oddział mógłby powstać od 

nowego roku budżetowego.   

 
Pan Franciszek Witek - uważa, że ważniejsza jest sprawa zajęć świetlicowych niż 
przedszkole, takie problemy zgłaszały dyrektorki w Grzebowilku i Nowej Pogorzeli podczas 

lustracji. 

 
Pan Zbigniew Szubert - stwierdził, że wystarczyłoby wprowadzić zasadę, że tak jak w 

Siennicy rodzice płacą, tak również w innych oddziałach powinno być. 
 
Pan Wójt - wyjaśnił, że w Gminnym przedszkolu jest opłata stała, natomiast w Starogrodzie 

jest ono niepełnowymiarowe i bez wyżywienia. Temat ten należy przeanalizować przy 

konstruowaniu budżetu. W Starogrodzie ze strony rodziców były konkretne imienne 

deklaracje, a tu jest tylko wniosek od pani dyrektor. 
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Wniosek odnośnie uruchomienia procedur utworzenia przedszkola  

w Grzebowilku od 1 stycznia 2009r. 

za - 1 głos 

przeciw - 2 głosy 

wstrz. się - 9 głosów 

 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady. 

 

 

 

Ad. pkt 11 
Pan Zbigniew Szubert - zauważył, że brakuje wyników głosowania przy podejmowaniu 

uchwały w sprawie przedszkola w Starogrodzie.  

 

Protokół Nr XVI/08 z sesji odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r., po wprowadzeniu 

poprawki, został przyjęty w wyniku następującego głosowania: 
 

za - 7 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 5 głosów 

 

 

 

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

XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                 
Protokołowała: 

Chwesiuk Ewa 

mł. ref. d/s Rady Gminy 

 


