
PROTOKOŁ Nr XVIII/08 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 6 listopada 2008r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10

05
,  a zakończono o godz. 13

55
. 

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

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pani Magdalena Ochmańska zam. Starogród 

 

 

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. Pani Agnieszka Uścińska          - Radca Prawny Urzędu Gminy 

 

oraz 28 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" 

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

Pan Jarosław Czółkowski     - red. tyg. "Lokalna" 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Siennicy podjętych w 2008r.                    

i uchwał długofalowych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/118/08 Rady Gminy w 

Siennicy z dn. 23 września 2008r. dot. procedury uchwalania budżetu oraz 

szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu gminy Siennica. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009r. 

• w sprawie obniżenia ceny skupu za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia 

      podatku rolnego na 2009 rok; 

• w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości  

      oraz sposobu jego poboru; 

• w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok; 

• w sprawie określenia stawek podatków od środków transportowych 

      i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Siennica. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/86/08 Rady Gminy w 

Siennicy z dn. 21 lutego 2008r. w sprawi zasad korzystania ze stołówek 

zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica. 

11. Przedstawienie wniosków Komisji Edukacji (...) z prac nad reorganizacją sieci 

szkolnej na terenie gminy Siennica. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

14. Przyjęcie protokołu Nr XVII/08 sesji odbytej w dniu 23 września 2008r. 

15. 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 24 września do 6 listopada 2008r.  

 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 

 
Pan Zbigniew Szubert - odniósł się do obchodów Dnia Niepodległości i zapytał dlaczego              

w naszej gminie jest on obchodzony 12 listopada, kiedy cały powiat świętuje 11 listopada? 

 
Pan Ryszard Reszczyk - zwrócił uwagę, że została zakończona modernizacja oświetlenia 

ulicznego, natomiast w Zalesiu miały być robione dwie linie, a jest tylko jedna. Czy zostanie 

druga zrobiona? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że obchody odbywają się dzień później, gdyż wtedy większa ilość 
dzieci weźmie w nich udział, 10 listopada szkoły mają wolne, a 11 listopada wszyscy będą 
świętować i dlatego w naszej gminie odbędzie się to 12 listopada. 

Jeśli chodzi o lampy to został zakończony I etap modernizacji, pozostałe zostaną zrobione              

w II etapie. 

 

Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) - poprosiła o wyrównanie drogi na 

odcinku Zglechów - Łękawica. 

 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Zbigniew Szubert - przedstawił swoje wystąpienie na piśmie. 

(Materiał w załączeniu) 
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Ad. pkt 5 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Siennicy podjętych w 2008r.                    

i uchwał długofalowych przedstawiła Pani Wiesława Pieńkowska - Sekretarz Gminy. 

 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Pan Ryszard Reszczyk - poinformował, że odnośnie budynku po byłej zlewni mleka                     

w Nowodworze, to został on przekazany dla mieszkańców, którzy powołali na zebraniu 

komitet, który ma się zajmować tym obiektem. 

 

 

Ad. pkt 6 

Rada podjęła Uchwałę Nr XVIII/122/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 

2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej - została podjęta jednogłośnie. 

  

 

 

Ad. pkt 7 

Rada podjęła Uchwałę Nr XVIII/123/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 

2008r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/118/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia            

23 września 2008r. dotyczącej procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości 
materiałów towarzyszących projektowi budżetu gminy Siennica - została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pan Franciszek Witek - stwierdził, że RIO ma słuszną uwagę, jak może być uchwała bez 

paragrafów. Zwrócił również uwagę na zapis w projekcie w §1 pkt 2: "Wydatki budżetu 

gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem: 

a) wydatków bieżących, w tym: 

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 
- dotacji, 

- wydatków na obsługę długu gminy, 

- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, 

- rezerw budżetowych, 

- pozostałych wydatków" 

Jak to ma się jedno do drugiego, jakie dotacje, jakie wydatki? 

 
Pani Krystyna Pałdyna - wyjaśniła, że chodzi tu o dotacje na zadanie zlecone z budżetu 

państwa. 

 

 

Ad. pkt 8 

Rada podjęła Uchwałę Nr XVIII/124/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 
2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. - została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja:  
Pan Zbigniew Szubert - zapytał, jak możemy rozumieć zapis § 2 poz. 21, chodzi tu                      

o Internet? 
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Pan Wójt - wyjaśnił, że jako jedyna gmina Siennica w powiecie mińskim wprowadziła 

projekt, przy pomocy GOPS-u, jest to zakup komputera i Internetu dla osób wykluczonych 

lub niepełnosprawnych.  

 
Pan Zbigniew Szubert - spytał o kryteria przyznawania komputerów z Internetem. 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że głównymi przesłankami są dochody rodziny i korzystanie z pomocy 

społecznej. 

 

 

Ad. pkt 9 

Rada podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2008r.                     

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia 
podatku rolnego na 2009 rok - została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2008r.                 
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu 
jego poboru - została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2008r.                
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok - została podjęta w wyniku 

następującego głosowania: 

za - 13 głosów 

przeciw - 1 głos 

wstrz. się - 0 głosów 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - poinformował, że cały powiat zrezygnował z opłat za psy, została 

tylko Siennica i Latowicz, i tak pozyskujemy z tego niewielką sumę. Zwrócił się z prośbą do 

władz powiatowych o stworzenie ośrodka, który wyłapywałby bezdomne zwierzęta. 

Wnioskował o zniesienie opłaty za posiadanie psa. 

 
Pan Wójt - poinformował, że gmina w skali roku więcej płaci za odławianie i wywóz psa, 

jest to w granicach 700-800 zł za jednego psa. Jest pomysł, aby w trakcie szczepienia psów 

zakładać im chipy, wtedy będzie wiadomo kto jest właścicielem i będzie podstawa do 

obciążenia go kosztami. 

 

 

▪ Uchwała Nr XVIII/128/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2008r.               
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień              
w tym  podatku na terenie gminy Siennica - została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt 10 

Rada podjęła Uchwałę Nr XVIII/129/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 

2008r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/86/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia                
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21 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Siennica - została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt 11 

Przedstawienie wniosków Komisji Edukacji (...) z prac nad reorganizacją sieci szkolnej 

na terenie gminy Siennica. 

 
Pan Franciszek Witek – poinformował zebranych, że Komisja analizowała głównie 

materiały dotyczące demografii.  

Koszty utrzymania placówek, są one proporcjonalne do obiektu, podstawową pozycją są to 

koszty osobowe, utrzymanie stanu zatrudnienia. Wydatki rzeczowe są znikome w stosunku do 

potrzeb. Podstawowym wydatkiem jest opał, ogrzewanie obiektu. Stwierdził, że koszty                 

i wydatki rzeczowe nie powinny być podstawowym wykładnikiem likwidacji placówki.  

Dane demograficzne mówią, że nie będzie wielkiego wzrostu liczby uczniów w szkołach. Jest 

jeszcze wiele niewiadomych dotyczących organizacji szkół w najbliższych latach. 

Ministerstwo Edukacji zamierza wprowadzić w przyszłym roku 6-latków do klas I, będzie to 

wprowadzane przez 3 lata. 

Przewodniczący Komisji Edukacji przedstawił następnie, jak będzie kształtowała się liczba 

dzieci w szkołach w ciągu najbliższych lat, do roku 2014/2015. 

Zostały wypracowane 3 warianty: 

I wariant zaproponowany przez Pana Zbigniewa Szuberta - pozostawić dwie placówki, 

Siennica i Żaków, pozostałe zlikwidować. To stanowisko nie znalazło poparcia w Komisji 

Edukacji. 

II wariant zaproponowany przez Pana Jacka Zwierza - oddział nie może liczyć średnio mniej 

niż 9 uczniów w klasach 1-6. Przyjmując to założenie w szkole powinno być 54 uczniów. 

Przy tym wariancie pozostaję dwie szkoły, Siennica i Grzebowilk. Likwidacji ulega ZS w 

Żakowie, jest tak podstawówka i gimnazjum, z czego gimnazjum nie zajmowaliśmy się. Ta 

koncepcja również nie znalazła większościowego poparcia. 

III wariant zaproponowany przez Pana Franciszka Witka - oddział nie może liczyć średnio 

mniej niż 7 uczniów, niespełnienie wymogów przez 2 kolejne lata w szkole, obliguje Wójta 

do podjęcia działań zmierzających do zamknięcia placówki. Ta koncepcja również nie 

znalazła poparcia w Komisji. 

"Dla każdego nie są istotne sprawy kosztów, ale kryteria jakieś muszą być przyjęte. Komisja 

wypracowała 3 warianty, ale nie wypracowała żadnego stanowiska. Opowiedziała się za 

reorganizacją sieci szkolnej, powiedziano "tak", ale nie ma jednoznacznego stanowiska. 

Sprawa jest otwarta." 

 
Pan Jacek Zwierz – „Ja mówiłem, że jeśli przystąpimy do reorganizacji, to musimy zadbać  
o bezpieczeństwo dzieci, dowóz i drogi, a także zadbać o szkołę w Żakowie, zapełnić ją, taki 

był mój zamiar.” 

 
Pan Zbigniew Szubert – poinformował, że głównym czynnikiem powstawania deficytu w 

oświacie są płace i pochodne od płac nauczycieli. Przy małej liczbie dzieci te koszty się 
zwiększają, te szkoły nie przodują w nauczaniu. Można powołać stowarzyszenia i utworzyć 
szkoły niepubliczne, ale to się wiąże z brakiem przywilejów dla nauczycieli. Gmina na 

dłuższą metę nie poradzi sobie, a ten deficyt będzie rósł. Stwierdził również, że zmniejsza się 
zainteresowanie uczniów szkołą im. Gnoińskich, zaproponował aby przyjąć tę szkołę „pod 

skrzydła” gminy. 
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Pani Regina Antosiewicz (sołtys wsi Pogorzel) – wyjaśniła, że radny Witek podał liczbę 
dzieci zameldowanych, ale są ludzie, którzy mieszkają ale nie są zameldowani. Likwidować 
szkoły to szybko można, tylko gdzie dzieci zostaną później przyłączone? Jak jest z kosztami 

dowożenia dzieci, wszystko to trzeba wyjaśnić przed podjęciem tak ważnej decyzji. Czy jeśli 
Pogorzel i Grzebowilk nie dadzą dzieci do Żakowa, to co się stanie ze szkołą? 

 
Pan Stanisław Majszyk – podziękował wszystkim tym, którzy nie dali zlikwidować szkoły 

w Nowej Pogorzeli. 

 
Pani Bogusława Kulka (sołtys wsi Starogród) – stwierdziła, że zlikwidować szkołę jest 

bardzo łatwo, tylko dlaczego nie dążymy do ulżenia tym dzieciom. W Siennicy mają blisko,  

a co mają zrobić ci co mają 10 km? Mała szkoła na wsi daje dużo więcej dziecku, chociażby 

bezpieczeństwo. W Siennicy trzeba będzie zatrudnić dodatkowych nauczycieli do naszych 

dzieci. 

 
Pan Zbigniew Szubert – zaproponował zakupienie drugiego autobusu do dowozu dzieci. 

 
Pan Jacek Zwierz – stwierdził, że gmina staje przed coraz większym problemem, 

demografia spada w naszej gminie, a rządowy program zakłada 10% wzrost płac dla 

nauczycieli co roku, podstawowym obciążeniem są płace nauczycieli. Poinformował, że po 

likwidacji szkół nie będzie natłoku dzieci. Poprosił jeszcze o zdanie Wójta. 

 
Pan Wójt – poinformował, iż nie da się wmanipulować w rozgrywki związane                               

z zamknięciem szkół. 

 
Pani Kazimiera Duszczyk (sołtys wsi Zglechów) – „My szkołę w Nowym Zglechowie sami 

sobie pobudowaliśmy, mieszkańcy rozrobili to za darmo, jak można teraz ją zamknąć? Jeśli 
zamkniecie szkołę, to zabierzcie również sklep z alkoholem.” 

 
Pani Helena Grabowska (sołtys wsi Nowy Starogród) – poinformowała, że coraz więcej 

małżeństw buduje się na wsi, potrzeba więcej autobusów, a jeśli zamkniemy szkołę to dzieci 

pójdą do Mińska, a nie do Siennicy czy Żakowa. 

 
Pan Jacek Zwierz – "Zostały wypracowane 3 warianty, ale trzeba byłby opracować to do 

końca." Zwrócił się do przewodniczącego Komisji Edukacji o sprecyzowanie tych wniosków 

i jeśli uważa że trzeba, poddać je pod głosowanie. 

 
Pan Franciszek Witek – poinformował, że decyzja należy do Pana, było również ustalenie, 

że na dzisiejszą sesję, w tym punkcie, mieli być zaproszeni dyrektorzy. Stwierdził, że albo 

utrzymujemy dotychczasowy stan, albo podejmujemy się reorganizacji sieci. 

 
Pan Jacek Zwierz – stwierdził, że na Komisji nic nie zostało wypracowane, a on ze swojej 

strony tych wniosków nie będzie poddawał pod głosowanie.  

 
Pan Wójt – zwrócił uwagę, że nie ma żadnych wniosków, gdyż żaden wariant nie uzyskał 

aprobaty i jest ot bezprzedmiotowa dyskusja. 

 
Pan Jacek Zwierz – wyjaśnił, że dyrektorzy nie zostali zaproszeni, gdyż dzisiaj jest to tylko 

luźna dyskusja i po co mają się denerwować. 
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Pan Wiesław Wąsowski – stwierdził, że w najbliższych latach nie czeka nas istotna zmiana, 

reorganizacja sieci szkolnej. 

 
Pan Jacek Zwierz – stwierdził, że Komisja Edukacji z tym problemem sobie nie poradzi, 

należy powołać specjalną komisję. Trzeba działać wspólnie z Wójtem, a nie tylko radni.  

 
Pan Franciszek Witek – "Nastąpiło pomieszanie pojęć, w porządku obrad znalazł się punkt o 

wnioskach, ja je przedstawiłem, ale nikt ze mną tego nie uzgadniał. Moje wystąpienie nie 

miało na celu podjęcie decyzji przez radnych, ja tylko przedstawiłem to nad czym Komisja 

Edukacji pracowała. Nie było to z udziałem Wójta, gdyż analizowała to w ramach własnych 

Komisji, natomiast dalsze postępowanie musi być z udziałem Wójta. To jest na razie luźna 

dyskusja, nikt nie podejmuje decyzji." 

Poinformował, że od początku uważał że nie jest to zadanie dla Komisji Edukacji. Dalsze 

działanie należy do Pana Jacka Zwierz. 

 

 

Ad. pkt 12 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pani Edwarda Rutkowska – odniosła się do wypowiedzi odnośnie szkoły średniej w 

Siennicy – średnia liczba uczniów w klasach to 24 i nie wszyscy są może najlepsi, ale maturę 
w tym roku zdało 100% uczniów. Co będzie jeśli gmina przejmie tę szkołę, nie ma gwarancji 

że przyjdzie więcej dzieci. 

 
Pan Zbigniew Szubert – poruszył sprawę pomocy dla szpitala – to wstyd że gmina nie ma 

złotówki na aparat do znieczulenia, dlatego też zaapelował o wsparcie. 

 
Pani Mirosława Kołodziejczyk – zwróciła uwagę na duże zakrzaczenie przy drodze do 

Bestwin. 

 
Pan Wójt – poinformował, że wypowiedź  radnego Szuberta traktuje jako wniosek, musi być 
to zrobione w formie uchwały. Odnośnie krzaków – zostaną one wycięte. 

 

Głosowanie za przekazaniem symbolicznej „złotówki” od każdego mieszkańca                  

gminy Siennica dla szpitala w Mińsku Mazowieckim 

za – 12 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 
 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Ad. pkt 13 
Pan Wójt udzielił odpowiedzi w następujących sprawach: 

- odnośnie oświadczenia radnego Szuberta – „Jestem zdruzgotany wypowiedzią Pana 

Szuberta, żeby porównać naszą gminę do gminy Mrozy trzeba porównać dochody i wydatki 

obu. W powiecie mińskim nie znajdzie Pan drugiej takiej gminy, która wydaje 4 mln zł na 

inwestycje, jako jedyni zdobyliśmy statuetkę Lidera Gmin na Mazowszu.” Odniósł się 
również do sprawy szkół – „od dwóch lat mówi Pan o restrukturyzacji sieci szkolnej, dzisiaj 

mieliśmy efekt pracy Komisji.” 
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- odnośnie drogi wojewódzkiej – poinformował, że jeśli Państwo Kobylińscy nie zgodzą się 
na odszkodowanie jakie proponuje Zarząd Dróg Wojewódzkich, to trzeba będzie całą 
procedurę prowadzić od nowa. 

Odnośnie zawiadomienia na Komisję, to niestety nie wiemy dlaczego Pan nie dostał, 

najprawdopodobniej poczta się opóźniła. 

Wyjaśnił również, że odnośnie sanitacji gminy obowiązuje nas nadal poprzednia uchwała. 

Pan Wójt poinformował, że komisja ds. sanitacji będzie miała posiedzenie w przyszły piątek   

o godz. 10
00

. 

 

Pan Jacek Zwierz – odniósł się do wypowiedzi radnego Szuberta i poinformował go, iż zna 

swoje obowiązki, może nie wypełnia ich doskonale, ale zna je i jeśli Pan występuje z 

wnioskiem, to poprosił o robienie tego dokładnie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

Wyjaśnił, że każdy ma swoje przekonania i nie znaczy to, że jeśli ktoś ma inne przekonania to 

robi źle. 

Sprawa Julianowa – „zajmuję się tą sprawą, gdyż na moje ręce wpływają pisma, a ja je 

przekazuję Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia.” 

 

 

Ad. pkt 14 
Protokół Nr XVII/08 z sesji odbytej w dniu 23 września 2008r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

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

XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                           
Protokolant: 

Chwesiuk Ewa 

mł. ref. d/s Rady Gminy  

 


