
PROTOKOŁ Nr VII/11 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 26 maja 2011r. 

 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 13
30

. 

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

listy obecności. 

Nieobecni: 

Pan Przemysław Ceregra zam. Siennica 

Pan Jozef Kopa zam. Siennica 

Pan Ryszard Reszczyk zam. Zalesie 

 

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

2. Pan Andrzej Gawłowski  - Z-ca Wójta 

3. Pani Wiesława Pieńkowska   - Sekretarz Gminy 

4. Pani Danuta Zwierz       - Skarbnik Gminy 

5. Pani Agnieszka Uścińska  - Radca Prawny Urzędu Gminy 

6. Pani Elżbieta Jurkowska             - Dyrektor GBP w Siennicy 

7. Pani Lucyna Adamiec   - Kierownik GOPS 

8. Pan Arkadiusz Grzegrzułka  - radny Rady Powiatu Mińskiego 

oraz 31 sołtysów (przewodniczących rad sołeckich) wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

Pan Franciszek Zwierzyński – red. tyg. „Co słychać?” 

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

Pan Jan Grzegrzułka zam. Siennica 

Pani Agnieszka Antosiewicz zam. Siennica 

Pani Mirosława Kołodziejczyk zam. Bestwiny 

Pan Jan Zawadka zam. Kąty 

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy. 

6. Analiza zamierzeń i planów pracy szkół i innych organizacji pod kątem letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

7. Informacja o otrzymanych dotychczas środkach pozabudżetowych oraz o możliwościach 

pozyskania do końca 2011r. 

8. Realizacja wiosennego równania dróg. 

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ uchwalenia „Planu zamierzeń w zakresie przebudowy dróg w latach 2011-2014 na 

terenie Gminy Siennica” 

▪ zmian w Uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2011-2018 

▪ zmian w budżecie gminy na 2011r. 

▪ zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom 

gminnym oraz drogom wewnętrznym w Gminie Siennica 

▪ rozpatrzenia skargi Pana Jana Wociala zam. Stare Zakole 38 na bezczynność Wójta 

Gminy Siennica oraz jego świadome i celowe działanie na szkodę skarżącego 

10. Sprawy różne i wolne wnioski.  

11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  
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12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

13. 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 
Pan Wójt – wniósł o zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego, ponieważ nie mamy jeszcze wszystkich danych, a potrzebujemy dokładnej 

kwoty do uchwały. 

 

W/w wniosek o zdjęcie uchwały został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu przez Radę Gminy. 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 15 kwietnia do 26 maja 2011r. oraz 

sprawozdanie z udzielonych ulg w spłacie wierzytelności.  
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Ad. pkt 4 
Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Pani Bożena Hardej – złożyła wniosek o przebudowę ul. Dworkowej w Siennicy, wykonanie 

rowu, poszerzenie skrzyżowania z ul. Czarnockiego. 

 

Ad. pkt 5 

Informację na temat funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy 

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

Pani Edwarda Rutkowska – stwierdziła, że nasza biblioteka ma trudną sytuację lokalową, czy 

można wykorzystać projekt modernizacji Urzędu Gminy dla biblioteki? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że takie było zamierzenie, miał powstać Gminny Ośrodek kultury razem 

z biblioteką, ale niestety nie przeszedł wniosek. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – poinformowała, że jest właśnie prowadzony nabór i można 

złożyć taki wniosek. 

 

Ad. pkt 6 

Analizę zamierzeń i planów pracy szkół i innych organizacji pod kątem letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży przedstawił Pan Grzegorz Zieliński – Wójt Gminy. 

(Materiał w załączeniu) 

Ad. pkt 7 

Informację o otrzymanych dotychczas środkach pozabudżetowych oraz o możliwościach 

pozyskania do końca 2011r. przedstawił Pan Andrzej Gawłowski – Z-ca Wójta: 
- przydomowe oczyszczalnie – zakończony został I etap, do końca czerwca ma się zakończyć  
II etap, 

- budowa alternatywnych źródeł ciepła (w tym roku przedszkole i SPZOZ), 

- przebudowa stawów w Grzebowilku i miejsce spotkań w Dąbrowie, 
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- planujemy złożyć także wnioski na kanalizację w Siennicy oraz na Odnowę Wsi (chodniki na 

ul. Kołbielskiej i parking przy SPZOZ w Siennicy oraz chodnik w Kątach), 

- w tym roku chcemy rozpocząć modernizację oczyszczalni ścieków w Siennicy. 

 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, iż szkoda że tak mało będziemy korzystać ze środków 

zewnętrznych, należy jednak szukać nowych projektów, szukać o nich informacji, gdyż ze 

środków unijnych możemy dostać nawet 50% zwrotu. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że są środki ale ukształtowanie naszej gminy sprawia, ze nasze wnioski 

czasami przepadają przy początkowej ocenie, w tamtym roku nasz projekt był wysoko 

oceniony, lecz była powódź i inne projekty okazały się ważniejsze i pilniejsze do realizacji. 

Będą ogłoszone nabory to złożymy wnioski. 

 
Pani Bożena Hardej – poinformowała, że jest za tym aby budować drogi i oczyszczalnie, ale 

też nie zapominać o edukacji, proponuje poszukać środków na utworzenie ośrodka kultury              

w naszej gminie. 

 
Pan Wójt – poinformował, że wniosek na projekt modernizacji Urzędu Gminy i utworzenia 

ośrodka kultury był już dwukrotnie składany o dofinansowanie. Jak będziemy pracowali nad 

budżetem na 2012r. to musimy to przeanalizować, to co wspomniała Pani Rutkowska to już 
rozmawiałem z Panią Elżbietą Jurkowską, tych środków jest ok. 30 mln zł na cały kraj, a na 

nasz projekt potrzeba ok. 2 mln zł. 

 

Ad. pkt 8 

Informację na temat realizacji wiosennego równania dróg przedstawił Pan Grzegorz 

Zieliński – Wójt Gminy. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, iż Pan Wójt podał koszty równania, a która firma 

wykonująca, to robi taniej, równiarka współpracuje z wykonawcą. Po objeździe przez Komisję 
Budżetu widać że, równanie pozostawia wiele do życzenia, dużo kruszywa jest na poboczu a 

nie na drodze. Podał Pan Wójt ogólne kwoty, a ile kilometrów wykonał Pan Zawadka, Pan 

Grzegrzułka, bardzo mało jest wykorzystywana nasza równiarka. W Starogrodzie drogi 

naprawiała firma Geofizyka, a z tego wynika, ze to nasze koszty. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że korzystamy tylko z naszej równiarki, nie wiem ile firma Geofizyka 

zapłaciła Panu Zawadce, oni równali i dowozili żwir, ale oni tez wszystkimi drogami nie 

jeździli, jest to ok.85% po ich stronie. Natomiast posypywanie to były interwencyjne działania. 

 
Pani Bożena Hardej – zapytała kto jest odpowiedzialny za jakość równania, prosimy o lepsze 

kontrole i co jaka firma wykonywała. 

 
Pan Wójt – poinformował, że on jest odpowiedzialny za równanie, a Pan Konrad Michalik 

nadzoruje. 

 

Ad. pkt 9 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

 

� Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie 

uchwalenia „Planu zamierzeń w zakresie przebudowy dróg w latach 2011-2014 na 
terenie Gminy Siennica” – została jednogłośnie przyjęta. 
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� Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie 

zmian w Uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2010r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2011-2018 

 

Dyskusja: 
Pan Przewodniczący – stwierdził, że bardzo negatywny wydźwięk miałoby zabranie pieniędzy 

z drogi Kąty-Bestwiny i Lasomin-Dłużew i przeznaczenie ich na drogę Nowy Zglechów-

Świętochy, Pan Wójt miał znaleźć pieniądze do końca czerwca na tą dodatkową drogę. W tym 

momencie zabieramy pieniądze i dajemy na dodatkową drogę. Należy najpierw wykonać drogę 
Lasomin-Dłużew, kolejna Nowy Zglechów-Świętochy, a trzecia Kąty-Bestwiny. Nie godzę się 
na to, aby zabierać pieniądze z tamtych dróg. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – stwierdziła, że realizacja drogi Nowy Zglechów-Świętochy jest 

bardzo potrzebna dla dzieci, dla lepszego dojazdu do szkoły. Tu nie chodzi o zabieranie 

pieniędzy, te projekty nawet jeśli będą wykonane to i tak będą czekały na realizację. Teraz i tak 

musi być wniosek o przywrócenie tych dróg do budżetu.  

 
Pani Joanna Zwierz – złożyła wniosek o przywrócenie do budżetu drogi Lasomin-Dłużew, 

zaproponowała na to środki z budowy ul. Tartacznej i Modrzewiowej. W grudnia decyzja była 

pochopnie podjęta, później był objazd dróg i radni zobaczyli w jakim ona jest stanie. Dzieci 

mają problemy dotarciem do szkoły średniej. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że podczas objazdu byliśmy na kilku drogach, które wymagają budowy. 

Była mowa o wprowadzeniu drogi Nowy Zglechów-Świętochy, na sesji czerwcowej miałem 

podać środki na to potrzebne, ściągnąłem projektanta do wyceny. Dzisiaj chciałbym postawić 
wniosek o przywrócenie tych dwóch dróg i kwoty 62 tys. zł na to zadanie, na sesji czerwcowej 

będzie wprowadzona kwota 22 tys. zł na projekt budowy drogi Nowy Zglechów-Świętochy.           

W sprawie kolejności realizacji radni będą mogli głosować, powinna być konsekwencja                 

w działaniu Rady. 

 
Pani Monika Soczewka – złożyła wniosek o przywrócenie środków finansowych na projekt 

drogi Kąty-Bestwiny, które zostały przesunięte na inne zadania. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – stwierdziła, że w tym momencie jesteśmy w punkcie wyjścia, po co 

był objazd dróg. 

 
Pan Przewodniczący – stwierdził, że od pół roku zajmujemy się tymi drogami, mieliśmy 

realizować te dwie i wprowadzić nową. 
 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że na sesji grudniowej był przegłosowany wniosek o 

rezygnację z projektów tych dróg, zostały one w uchwale drogowej, nie nastąpiło jednak 

rozdysponowanie środków z tych projektów. 

 
Pani Monika Soczewka – stwierdziła, że przy głosowaniu tego wniosku połowa radnych nie 

wiedziała, za czym tak naprawdę głosowali. 

 
Pani Mirosława Kołodziejczyk (mieszkanka wsi Bestwiny) – poinformowała, że w sprawie 

zdjęcia projektu drogi Kąty-Bestwiny zgłaszaliśmy się do Pana Wójta, tu nie chodzi o dojazd 

do jednej osoby, ona będzie służyła rozwojowi naszej gminy. 

 
Pan Bogusław Niemirka – poinformował, że na razie rozmawiamy o małych środkach na 

projekty, ale za rok czy dwa będzie potrzeba więcej pieniędzy na realizację tych dróg i będzie 

pytanie, która droga jest ważniejsza. 



5 

 

Pan Zastępca Wójta – poinformował, że o kolejności realizacji będzie decydowała Rada 

Gminy, każde prace jednak można etapować. 
 
Pani Hanna Dąbrowska – zgodziła się z Zastępcą Wójta, powinniśmy podjąć uchwalę tak jak 

ona jest skonstruowana.   

 
Pani Monika Soczewka – stwierdziła, że projekty na te dwie drogi zostały już zaczęte. 

 
Pan Wójt – zaproponował, aby przyjąć jego autopoprawkę do uchwały i zrobić porządek                

w dokumentach. 

 
Pani Agnieszka Uścińska – poinformowała, że uchwała w sprawie zmian w WPF w zał. 2 

zakładała budowę dróg Kąty-Bestwiny, Lasomin-Dłużew, teraz nastąpiła zmiana  w tym 

załączniku wraz ze zmianą kwot. Propozycja Pana Wójta jest taka, żeby pozostać przy tych 

początkowych kwotach i nie wprowadzać zmian w pierwotnej uchwale w sprawie tych dróg. 

Zaproponowała przegłosować wniosek Pana Wójta. W uchwale dotyczącej zmian w budżecie 

zniknie wówczas poz. 600 i § 2 mówiący o załączniku.  

 
Głosowanie nad autopoprawką Pana Wójta do uchwały 

za – 6 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrz. się – 5 głosów 

 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Gminy. Radne Pani Joanna Zwierz i Pani Monika Soczewka 

wycofały swoje wnioski. 

 

Głosowanie nad uchwałą 
za – 1 głos 

przeciw – 6 głosów 

wstrz. się – 5 głosów 

 

Uchwała nie uzyskała akceptacji Rady Gminy. 

 

 

� Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2011r. – została podjęta jednogłośnie. 

 
Pan Wójt – wprowadził autopoprawkę do uchwały skreślając Dz. 600 i wykreślając §2. 

 

 

� Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie 

zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym 
oraz drogom wewnętrznym w Gminie Siennica – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

� Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 maja 2011r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pana Jana Wociala zam. Stare Zakole 38 na bezczynność Wójta 
Gminy Siennica oraz Jego świadome i celowe działanie na szkodę skarżącego – została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 10 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
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Pani Agnieszka Kępka (sołtys wsi Bestwiny) – poprosiła, aby sołtysi mogli zabierać głos                   

w trakcie dyskusji nad uchwałami. Poinformowała, że sołtysi z Kątów i Bestwin mogą 
przeznaczyć swój fundusz sołecki i dołożyć na drogę Kąty-Bestwiny. 

 
Pan Przewodniczący – stwierdził, że sołtysi mogą przekazywać swoje wnioski swojemu 

radnemu. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że zrobi się bałagan w planie budowy dróg, jeśli środki         

z funduszy sołeckich zaczną być przeznaczane na projekty swoich dróg. 

 
Pan Tadeusz Pustoła (sołtys wsi Gągolina) – poinformował, iż też jest za tym aby sołtysi 

mogli zabierać głos w trakcie dyskusji nad uchwałami. 

 
Pan Przewodniczący – zapytał o świetlicę w Grzebowilku. 

 
Pan Wójt – poinformował, iż nic w tej kwestii się nie zmieniło, jest ona w środkach szkoły 

umieszczona. Poinformował również, ze konserwatorzy stacji zgłosili nam, że zwiększyła się 
ilość poboru wody, rozpoczął się sezon podlewania, poprosił aby sołtysi i radni poinformowali 

swoich mieszkańców aby racjonalnie wykorzystywali wodę. 
 
Pan Tadeusz Pustoła (sołtys wsi Gągolina) – zapytał o spotkanie spółek wodnych i w jakim 

czasie spółka musi zrobić drenowanie i odwadnianie. 

 
Pan Wójt – poinformował, że odbyło się takie spotkanie, ale nie zapadły konkretne wnioski, 

tematem głównym była przebudowa drogi wojewódzkiej i zalewanie pól przy niej. Jeśli chodzi 

o pozostałą część pytania to nie odpowie, gdyż nie jest to w naszych kompetencjach. Jest 

gminna spółka wodna, ale w tej formie nie ma racji bytu, mieszkańcy nie widzą korzyści                   

z płacenia składek na nią, muszą podjąć stosowne uchwały aby to zmienić. 
 
Pani Hanna Dąbrowska – stwierdziła, że na wysypisku należy wprowadzić zabezpieczenia, 

aby zaprzestano gromadzenia śmieci na dzikim wysypisku, zamontować kamery lub wykopać 
rów oddzielający. Odniosła się do sprawy równania, nie wszystkie drogi były porównane, 

jedynie te główne. Zapytała czy musi zasygnalizować równanie dróg przed nawożeniem żwiru.  

 
Pan Wójt – poinformował, że przed nawożeniem będzie równanie wykonane. 

 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) – podziękował za przyznanie geodety 

dla wytyczenia drogi przez wieś. 
 
Pani Weronika Wiącek (sołtys wsi Dąbrowa) – poinformowała, że chcą poszerzyć drogę 
Dąbrowa-Pogorzel, wykopać rowy i podwyższyć drogę. 
 
Pan Wójt – poinformował, że w przyszłym tygodniu chcemy zrobić przetarg na wykopanie 

rowów na terenie gminy.  

Pan Andrzej Kot (sołtys wsi Żakówek) – zapytał o oświetlenie na linii Żakówek - Żaków. 

 
Pan Zastępca Wójta – poinformował, że mamy pozwolenia na to zadanie, kosztorys został 

zaktualizowany i wynosi 200 tys. zł, a w budżecie na to mamy 70 tys. zł, więc trzeba znaleźć 
pieniądze, natomiast oświetlenie w Pogorzeli – tam są same dowieszki, ale Zakład 

Energetyczny chce projekt na doczepianie lamp, jutro sprawę wyjaśnimy z nimi. 

 
Pan Wójt – poinformował, że jeśli nie uda się tego wykonać bez projektu to zrobimy to                  

w cyklu dwuletnim. 
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Pani Sekretarz – przedstawiła informację o wyborach ławników do sądów, jeden do Sądu 

Rejonowego w Mińsku Mazowieckim oraz jeden do Sądu Okręgowego w Siedlcach, do końca 

czerwca można zgłaszać kandydatów, przedstawiła jakie warunku musi spełniać kandydat i kto 

może zgłaszać. Poinformowała, ze będzie powołana komisja do opiniowania kandydatów na 

ławników, natomiast Rada Gminy dokona wyboru ławników. 

 
Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi  Strugi Krzywickie) – poprosił o zabezpieczenie kruszywa 

na drogę przez jego wieś. 
 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, ze ten zakład utylizacji odpadów prawdopodobnie nie 

powstanie za naszej kadencji, a przy okazji konstruowaniu kolejnego budżetu powinniśmy 

zabezpieczyć środki na sito na nasze wysypisko. Jeśli chodzi o równanie – na niektórych 

drogach było już dwa razy robione, a na inne w ogóle równiarka nie dotarła. 

 
Pan Wójt – poinformował, że do czasu konstruowania przyszłorocznego budżetu będziemy 

wiedzieć o wiele więcej odnośnie zakładu utylizacji, ponadto kończą się już prace związane z 

ustawą „śmieciową”, gmina będzie mogła wystawiać tytuły wykonawcze, jeśli ktoś nie będzie 

płacił. Odnośnie wysypiska – ono tez kiedyś zostanie zamknięte i wtedy będziemy ponosili 

koszty wywozu odpadów poza naszą gminę. 
 
Pan Marek Soćko – stwierdził, że na wysypisku potrzebna jest kamery, gdyż ludzie zostawiają 
śmieci pod bramą po godzinach pracy, ale także w godzinach pracy pracownik przyjmuje 

niewłaściwe śmieci, np. wersalki.  

 
Pan Wójt – poinformował, iż przeprowadził rozmowę z pracownikiem wysypiska i ma zająć 
się demontażem tej wersalki. Przyjmujemy także opony, chociaż nie powinniśmy tego robić, 
ale lepiej żeby były u nas niż leżały w lesie. Monitoring wysypiska jest potrzebny. 

 
Pani Hanna Dąbrowska – zwróciła się do radnego powiatowego – zapytała o termin realizacji 

drogi powiatowej przez Zglechów i Nowy Zglechów i co z odwodnieniem tej drogi, jeśli nie 

będzie szybkiej jej realizacji, do kogo możemy się zgłaszać przy zalewaniu posesji. 

Poinformowała również o dziurach na tej drodze. 

 
Pan Stanisław Majszyk – poinformował, że droga Nowa Pogorzel - Grzebowilk została 

odnowiona, przydałyby się pasy dla pieszych na drodze powiatowej i znak o przejściu. 

 
Pan Marek Soćko – zapytał o termin realizacji chodników przez Żaków. 

 
Pan Tadeusz Pustoła (sołtys wsi Gągolina) – poinformował o niedrożnym przepuście na 

drodze powiatowej, woda wylewa się na jezdnię, od wiosny nic nie było z tym robione. Zapytał 

Pana Wójta, na jakiej zasadzie będzie rozdysponowane kruszywo składowane za Skropolem. 

 
Pan Arkadiusz Grzegrzułka – udzielił odpowiedzi: 

- droga Siennica – Kuflew – obecnie trwa aktualizacja projektu, jeśli w przyszłym roku 

dostaniemy środki zewnętrzne to ruszymy z przebudową, odnośnie rowów zgłoszę to Panu 

Solonkowi, podobnie jak ubytki w drogach – jest ich dużo w drogach powiatowych . 

- przejście dla pieszych – przedstawię to Zarządowi Dróg Powiatowych, jak również 
oznakowanie, 

- przepusty – zgłaszałem to dyrektorowi Solonkowi, podobny problem jest na drodze przed 

Kątami, ale przekaże tą informację jemu. 
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Pani Małgorzata Panceleusz (sołtys wsi Nowy Starogród) – poinformowała, że w Nowym 

Starogrodzie drogi są wąskie i przejazd jest trudny, jeden z gospodarzy chce odsprzedać działki 

pod drogi, chciałabym aby były w tej sprawie podjęte jakieś działania.  Poinformowała również 
o ubytkach w drodze asfaltowej. 

 
Pan Wójt – poinformował, że jeśli chodzi o pasy na ul. Szkolnej w Nowej Pogorzeli to jest to 

w pasie drogi wojewódzkiej, skonstruowaliśmy w tej sprawie pismo, które wyślemy do 

MZDW, dotyczy to również zmiany lokalizacji przystanku; 

- droga wojewódzka przez Żaków – wstępnie jest wprowadzona do planu inwestycyjnego 

województwa na 2012 r.; 

- drogi w Nowym Starogrodzie – jestem po rozmowie z panem Cholewińskim, to jest trudne, 

gdyż nie mamy w planie zagospodarowania przestrzennego tej drogi pod poszerzenie, a bez 

tego nie mogę wykupić działki. Będziemy rozmawiali o innej formie przejęcia, a tym czasem 

mieszkańcy mogą jeździć inną drogą; 
- łatanie dziur – jest to kwestia najbliższego tygodnia aby naprawić nawierzchnie; 

- kruszywo – dopóki nie mam kruszarki nie mówimy o rozdysponowaniu, na pewno będzie to 

na drogi gminne, ale nie na duże ciągi drogowe. 

 
Pani Edwarda Rutkowska – zapytała kiedy będą zamontowane wiaty na nowych 

przystankach w Siennicy. 

 
Pan Wójt – poinformował, że dopóki te odcinki chodników nie będą odebrane nie będzie 

możliwości zamontowanie czegokolwiek, dopiero po zakończeniu i odebraniu robót.  

 
Pani Hanna Dąbrowska – poinformowała, że Komisja Budżetu (…) po objeździe dróg 

wszystkie problemy zasygnalizowane przez sołtysów przekazała Panu Wójtowi. 

 
Pan Mieczysław Krasiński (sołtys wsi Lasomin) – poinformował, że droga do Pana 

Rewińskiego wymaga naprawy, dowiezienia żwiru i porównania. 

 

Ad. pkt 11 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pani Bożena Hardej – poprosiła o informację co z tych spraw bieżących dałoby się zrobić 
(odwodnienie i poszerzenie tej drogi), kolejna sprawa to modernizacja tej drogi . 

 
Pani Agnieszka Antosiewicz – poinformowała, że woda przepływająca przez jej działkę 
niszczy ogrodzenie, czasami płyną też ścieki, do tej pory nie było z tym nic robione. 

 
Pan Zastępca Wójta – poinformował, że dzisiaj po godzinie 8 rano był z Wójtem na tej 

drodze, jest tam problem z wodą, do końca tygodnia spotkamy się z drogowcami i będziemy 

wiedzieli co z tych spraw bieżących uda nam się wykonać. 
 
Pan Bogusław Niemirka – poinformował, że do nadzoru budowlanego należy zgłosić, czy           

ta Pani ma szambo. 

 
Pani Agnieszka Antosiewicz – wyjaśniła, że nadzór wysłał ją do Urzędu Gminy w tej sprawie. 

 
Pan Wójt – poinformował, że interweniował w tej sprawie przez policję. Woda była 

pompowana w kierunku rowu, od czasu zmiany właściciela działki zmieniło się nastawienie             

i chcieli oni również rozwiązać ten problem. Ta pani posiada szambo, ale czy ono jest drożne to 

inna sprawa. Miałem telefon że ścieki płyną ulicą, pojechaliśmy na miejsce i woda płynęła, ale 

nie oznacza to, że taka sytuacja ze ściekami nie miała miejsca.  
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Pani Agnieszka Antosiewicz – stwierdziła, że chciałaby zobaczyć miejsce gdzie ta pani ma 

szambo. 

 
Pan Arkadiusz Grzegrzułka – poinformował, że ta woda w zimę powodowała, że był lód na 

drodze, klienci mieli problem dojazdem do nas. Przy takich działaniach jeszcze rok i tej drogi 

nie będzie.  

 
Pan Wójt – stwierdził, że w przeciągu tygodnia musimy ściągnąć fachowca drogowego i wtedy 

zobaczymy co uda się wykonać w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

 
Pani Bożena Hardej – stwierdziła, że komisyjnie należy sprawdzić czy ta pani ma drożne 

szambo. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że można to zrobić, ale z tą panią utrudniony był kontakt, z nowym 

właścicielem były prowadzone rozmowy. 

 
Pani Celina Całka (sołtys wsi Siennica III) – zwróciła uwagę, że most na ul. Wierzbowej 

wymaga naprawy. 

 
Pan Wójt – poinformował, że temat mostu jest znany, tutaj potrzeba również przebudować 
drogę, poszerzyć ją. 
 

Ad. pkt 12 
Pan Przewodniczący – poprosił, aby protokół był dołączony do materiałów na sesję, tak by 

każdy mógł się z nim wcześniej zapoznać. 
 
Protokół Nr VI/11 z sesji odbytej w dniu 14 kwietnia 2011r. został przyjęty w wyniku 

głosowania: 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

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

VII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy.   

 

 

 
Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

insp. d/s Rady Gminy 

        
Chwesiuk Ewa    

 

 
 


