
PROTOKOŁ  Nr  XXV/09 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 1 października 2009r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10

05
,  a zakończono o godz. 14

15
. 

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 Inwestycji i Promocji 

5. Pani Agnieszka Uścińska - Radca Prawny Urzędu Gminy 

6. Pani Lucyna Adamiec - Kierownik GOPS w Siennicy 

7. Pani Monika Wilk  - St. prac. socjalny GOPS 

8. Pani Elżbieta Jurkowska - Dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy 

9. Pan Stanisław Domański - Kier. Obiektów Sportowych w Siennicy 

10. Pani Kamila Gruba  - w/z Prezesa UKS "Berek" 

11. Pan Bogdan Leszczyński - Dzielnicowy Gminy Siennica 

 

oraz 28 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

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

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

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. 

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

5. Realizacja zadań statutowych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Siennicy 

ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej w 2008 roku. 

6. Rozwój sportu na terenie gminy: 

a) funkcjonowanie hali sportowej 

b) działalność klubów sportowych 

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

• zmian w budżecie gminy na 2009r. 

• uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa w Gminie Siennica 

• wyrażenia opinii w sprawie proponowanych specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000 na terenie Gminy Siennica 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

10. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/09 z sesji odbytej w dniu 27 sierpnia 2009r. 

11. Zamknięcie sesji. 
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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 zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej przystąpienia do 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej, a wprowadzenie uchwały w sprawie wyrażenia 

opinii w sprawie proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na 

terenie Gminy Siennica. 

 
Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie 

wyrażenia opinii w sprawie proponowanych specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000 na terenie Gminy Siennica 

za – 13 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

 

Ad. pkt 3 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 28 sierpnia do 1 października 

2009r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 

 
Pan Zbigniew Szubert – zapytał dzielnicowego jaka odległość dzieli jego miejsce 

zamieszkania od naszej gminy? 

 
Pan Bogdan Leszczyński – wyjaśnił, że pochodzi z Kałuszyna, ale pracuje w KPP w Mińsku 

Mazowieckim. 

 
Pan Zbigniew Szubert – zapytał, czy cena przetargu na usunięcie azbestu dotyczyła tylko 

złożonych wniosków? Podziękował również za prace wykonane na ul. Dworkowej, koło 

przystanku pozostały jeszcze drzewa do usunięcia. 

 
Pan Krzysztof Adamiec – zapytał, czy prawdą jest, że Pan Legat chce odejść z pracy                  

w Urzędzie Gminy? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że przetarg odnośnie azbestu dotyczył tylko wniosków złożonych przez 

mieszkańców. Jeśli chodzi o krzaki, to są wycinane tylko te, które nie podlegają zgodzie na 

usunięcie, w przypadku pozostałych trzeba najpierw uzyskać zgodę.  
Odnośnie sprawy Pana kierownika, złożył on podanie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 

31 grudnia 2009r.  

 
Pan Aleksander Kot – zapytał, czy odnośnie eternitu to będą ogłoszenia na wsiach? 
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Pan Radosław Legat – wyjaśnił, że na wiosnę zbierane były wnioski od mieszkańców,                  

w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które zadeklarowały usunięcie eternitu 

w przyszłym roku. Wszyscy zostaną telefonicznie poinformowani. 

Wyjaśnił również, że złożył podanie o wymówienie na wyraźną prośbę Pana Wójta. 

 
Pan Jacek Zwierz – zapytał o budowę drogi Starogard – Nowy Starogród, termin wykonania 

jest dłuższy niż przewidywano, czy mamy do czynienia ze złym projektem? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że w momencie kiedy wykonawca wszedł na budowę był problem                

z dużą ilością gliny, inspektor zalecił, aby ją wymienić i nawieźć piasek. Tylko z tego 

powodu wszystko się przedłużyło. Były również deklaracje mieszkańców, że sami usuną 
drzewa, z tym też okazał się problem. Druga część tej drogi – pani inspektor nie wyraziła 

zgody na budowę, gdyż część działek to grunty rolne. 

 
Pan Franciszek Witek – zapytał o sprawy kadrowe, czy będzie więcej zmian w Urzędzie czy 

to już koniec? 

 
Pan Wójt – poinformował, że na dzisiaj jest tylko zmiana na stanowisku do spraw 

podatkowych. 

 
Radna Magdalena Ochmańska przybyła na salę obrad. 

 

 

Ad. pkt 4 
Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Zbigniew Szubert – zwrócił się do Pana Legata w sprawie możliwości rewitalizacji 

drogi Wierzbowej, przywrócenie jej walorów krajobrazowych w ramach programów Lokalnej 

Grupy Działania. Kolejna sprawa to możliwość zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy 

dla mieszkańców byłej Starej Wsi – poruszenie tej sprawy na sesji Rady Powiatu. Kolejną 
sprawą była nowelizacja Karty nauczyciela – dodatkowe 2 godziny opiekuńczo-

wychowawcze, czy nie można by tych godzin wykorzystać w czasie wakacji? Zapytał 

również, czy nasze szkoły biorą udział w akcji „Owoce w szkole”? 

 
Pan Jacek Zwierz – poinformował, iż w gazecie „Nowy Dzwon” ukazał się artykuł, w 

którym prawdą jest tylko fakt, że sesja w dniu 27 sierpnia br. odbyła się i „Orlik” został 

zdjęty. Inne dane są złe. Był w redakcji w/w gazety z właściwymi danymi, miało to być 
sprostowane. Poprosił o sprawdzanie wszystkich danych, aby były one prawdziwe.  

 

 

Ad. pkt 5 

Informację na temat realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek pomocy 

Społecznej w Siennicy ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w 2008 roku przedstawiła Pani Monika 

Wilk – st. prac. socjalny GOPS 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 

 
Pan Zbigniew Szubert – zwrócił uwagę, że na posiedzeniach komisji pani Kierownik 

mówiła, że jest 10 pracowników, a w sprawozdaniu podało 8. kolejna sprawa to dożywianie 
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dzieci – dlaczego w PSP w Grzebowilku nie było tej akcji, a w przedszkolu tylko 4 osoby. 

Następnie opieka społeczna – za 2 osoby są wydatki 34 tys. zł, są to z budżetu czy jest 

refundacja tych kosztów? Kolejna sprawa to dodatki dla dzieci w związku z podjęciem nauki 

– czy chodzi tu o dzieci ze szkoły podstawowej czy innej? Zapytał również, czy to prawda, że 

osobie która ukończyła 75 lat nie przysługują świadczenia? 

 
Pani Lucyna Adamiec – wyjaśniła, ze sprawozdanie dotyczy 2008 roku, a wówczas było               

8 pracowników, natomiast w tym jest 10.  

Odnośnie dożywiania – w Grzebowilku nie była realizowana ta akcja w ubiegłym roku                   

z powodu braku zainteresowania, jeśli chodzi o przedszkole, to tyle było chętnych osób. 

Opieka społeczna – chodzi tu o osoby umieszczone w ZOZ-ach, koszty są pokrywane ze 

środków własnych, natomiast w DPS-ach za 2 osoby jest dopłacane, a 1 osoba w całości płaci 

sama. 

 
Pani Monika Wilk – wyjaśniła, że świadczenia z tytułu dojazdu dzieci do szkoły wypłacane 

są  przez 10 m-cy, w ubiegłym roku skorzystało 230 osób. Przysługują one w związku z 

zamieszkaniem, jeśli dziecko mieszka w Siennicy, a ma szkołę w Mińsku Mazowieckim, ale 

również dla osób, które są zameldowane w internatach. 

 

 

Ad. pkt 6 

Informację na temat funkcjonowania hali sportowej w Siennicy przedstawił Pan 

Stanisław Domański – kierownik w/w hali. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Sprawozdanie z działalności klubu sportowego UKS „Berek” przedstawiła Pani Kamila 

Gruba – w/z prezesa klubu. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Sprawozdanie z działalności klubu sportowego PKS „Life” przedstawił Pan Jacek 

Zwierz. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Sprawozdanie z działalności klubu sportowego GKS „Fenix” przedstawił Pan Jacek 

Zwierz. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Dyskusja: 

 
Pan Jacek Zwierz – stwierdził, że kluby zaczynają współpracować ze sobą. 
 
Pan Wójt – poinformował, że ze środków gminy finansowani są trenerzy, przejazdy na 

mecze, sędziowie. Za darmo mają do dyspozycji obiekty sportowe na terenie gminy. 

 
Pan Zbigniew Szubert – stwierdził, że sport to także pieniądze, jeden mecz piłki nożnej to 

400 zł, w innych gminach są nagrody dla zawodników, u nas mamy tylko Pana 

Dąbrowskiego, a co z innymi przedsiębiorcami? Na tablicy ogłoszeń można wywiesić 
informację o możliwości wpłacania pieniędzy na nagrody i premie dla zawodników. 

Odniósł się również do zachowania kibiców na meczach, jednym rozwiązaniem jest 

monitoring na hali i stadionie. 



 - 5 -

Pan Franciszek Witek – stwierdził, że gmina Siennica ma całkiem dobrą bazę sportową, 
dobrze jest wykorzystywana, a wyniki są różne. Cieszy również fakt, że te kluby sportowe 

współpracują ze sobą. 
 
Pan Aleksander Kot – stwierdził, że w terenie działają świetlice wiejskie, rozwińmy te 

sprawozdania o sport na wsiach. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że są świetlice gdzie jest stół do tenisa stołowego, ale jeśli sołtysi                

i radni nie podają ile codziennie przychodzi tam dzieci to my nie mamy danych, jesteśmy za 

tym, aby  wspomóc w tym sporcie, są również grupy osób nie zrzeszonych, którzy się 
spotykają. Hala jest również w pełni wykorzystywana, nie mam nic przeciwko aby wspierać 
tych ludzi, ale tylko sformalizowane grupy. 

 
Pan Stanisław Domański – poinformował, że dyrektorzy szkół wiedzą, że raz w tygodniu 

dzieci mogą bezpłatnie korzystać z hali i siłowni. 

 
Pani Kamila Gruba – stwierdziła, że szkoła w Żakowie to jest zespół i zapominamy o tym,    

a z hali korzystamy jak inne szkoły. Mamy teraz zdolnych uczniów w gimnazjum, a u nas nie 

ma warunków do trenowania, powinniśmy korzystać z hali co najmniej dwa razy w tygodniu. 

 

 

Ad. pkt 7 
Rada podjęła następujące uchwały: 

 

� Uchwała Nr XXV/184/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 1 października 2009r.                
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. – została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 

 
Pan Jacek Zwierz – zapytał czy cala kwota, 9 800 zł, będzie pochodziła z budżetu gminy? 

 
Pani Krystyna Pałdyna – wyjaśniła, że za III kwartały były takie wydatki, że nie można 

przekazać z OSP na zakup samochodu. 

 
Pan Franciszek Witek – zapytał, czy OSP Łękawica wykorzystała już kwotę 5 tys. zł? 

 
Pan Wójt – poinformował, że nie wykorzystali tej kwoty, ale pozostali przekroczyli budżet, 

także OSP Łękawica będzie miała w tym roku tylko zakup samochodu. 

 

 
� Uchwała Nr XXV/185/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 1 października 2009r.         

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa w Gminie Siennica 
– została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 

 
Pan Zbigniew Szubert – stwierdził, iż brakuje informacji o długości użytkowania, miało być 
z 10 na 25 lat. 
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Pan Wójt – wyjaśnił, że na tym etapie to przyjmujemy plan, ale prowadzona była rozmowa           

z Panią Bukowińską i zgodziła się na wydłużenie użytkowania, w tej chwili umowa jednak 

jest przedwczesna. 

 

 

� Uchwała nr XXV/186.09 Rady gminy w Siennicy z dnia 1 października 2009r.            

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie proponowanych specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie Gminy Siennica – została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 

 
Pan Jacek Zwierz – poinformował, że w tej sprawie odbyło się spotkanie z mieszkańcami 

wsi Majdan, Dłużew i Nowy Starogród, którzy negatywnie zaopiniowali ten projekt. Nad 

Świdrem i tak jest 1/3 nie koszonych łąk, a pozostałe są dobrze użytkowane przez rolników. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że na tym spotkaniu był tylko Pan Sadoch z Powiatowego Biura 

ARiMR. Gdyby było to w granicach rezerwatu ‘Świder’ było by to przyjęte, ale są tu różne 

obostrzenia dotyczące koszenia łąk i wypasu zwierząt. Więcej jest negatywnych niż 
pozytywnych aspektów tego programu. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że Świder płynie nie tylko w naszej gminie, jak 

wypowiedziały się inne gminy w tej sprawie? 

 
Pan Wójt – poinformował, że ten program jest również na ternie gminy Kołbiel, Latowicz, 

Parysów, Wiązowna. Gmina Kołbiel jest przeciwna temu, pozostali nie wyrazili swojej opinii.  

 

 

Ad. pkt 8 
Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pan Wójt – przedstawił dotychczasowe rozliczenie równania dróg, całość wyniosła                  

163 997 zł, a do tego jeszcze operator 6 832 zł. Odniósł się do następujących spraw: 

- dodatkowe lampy - w dniu wczorajszym pracownik Energetyki otrzymał listę, czekamy na 

informację, w których miejscach będzie możliwa dobudowa bez projektu, 

- dożynki - koszt całej imprezy wyniósł 30 136,45 zł, z Urzędu Marszałkowskiego była kwota 

19 tys. zŁ na zespół D-BOMB. 

 
Pan Zbigniew Szubert – zapytał o ogólną sytuację dowozu gimnazjalistów, jak to się 
przedstawia? 

 
Pan Mieczysław Krasiński /sołtys wsi Lasomin/ - poprosił o dodatkową lampę przy posesji 

Pana Mląckiego. 

 
Pani Regina Antosiewicz /sołtys wsi Pogorzel/ - poprosiła o wydłużenie lamp przy ul. 

Mińskiej i jedną dodatkową na ul. Ogrodowej. Zapytała również o nawożenie żwiru, kto to 

zlecał. Dzień wcześniej był u mnie Pan Salamon i powiedział gdzie ma dowieźć żwiru, ale w 

tych miejscach nie było potrzeby. Jeśli jakaś komisja jedzie na drogi to niech konsultuje się z 

sołtysami i mieszkańcami. 
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Pani  Bogusława Kulka /sołtys wsi Starogród/ - poprosiła o 1-2 lampy na połączeniu 

między Nowym Starogrodem a Starogrodem. 

 
Pani Magdalena Ochmańska – poprosiła o wyrównanie placu przy szkole w Starogrodzie. 

 
Pan Franciszek Witek – poinformował, że w bieżącym roku była uchwała o dofinansowaniu 

dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół w kwocie 5 tys. zł na wydawnictwo, z tej kwoty 

wydano tylko 2 tys. zł. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu część osób była za tym aby 

pozostałą kwotę przeznaczyć na zakup gablot do Izby Pamiątek. Poprosił o przeznaczenie tej 

kwoty na powyższy cel. Poinformował, że obecnie kustoszem muzeum jest Pan Tadeusz 

Gnoiński. 

 
Pan Aleksander Kot – odnośnie dowozu żwiru, gdy był objazd to pani sołtys nie było                

w domu,  a żwir miał być dowieziony na końcówki ulic Ogrodowej i Letniskowej. 

 
Pan Radosław Legat – zapytał czy kontynuować program przeciw wykluczeniu 

internetowemu na terenie naszej gminy, gdyż są jeszcze środki do wykorzystania. obecnie 

każdą osobę weryfikujemy i być może będzie mniej kontrowersji. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że zakup gablot do Izby Pamiątek trzeba sprawdzić czy prawnie jest to 

możliwe. Jeśli chodzi o dodatkowe lampy, to my mamy środki na takie, które nie wymagają 
dodatkowego obwodu. 

 
Pan Jacek Zwierz – poinformował, że Państwo Wocial złożyli skargę na działalność Wójta 

Gminy, zostanie ona przekazana do Komisji Rewizyjnej. Wpłynęło również pismo od 

mieszkańców wsi Dzielnik o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie kwoty na 

dokończenie budowy drogi Drożdżówka - Dzielnik. 

Jeśli chodzi o dodatkowe komputery, to skoro mamy jeszcze środki to możemy wydłużyć 
listę osób, ale należy je dokładnie weryfikować, aby nie było takich kontrowersji, jak przy 

pierwszych 120 osobach. 

 
Radna Magdalena Ochmańska opuściła salę obrad. 

 

Pan Wójt – wyjaśnił, że jeśli chodzi o dowóz gimnazjalistów to obecnie dowozimy uczniów 

z Łękawicy do gimnazjum w Siennicy, mimo że to nie jest nasza placówka to jesteśmy 

zobowiązani do dowożenia. Czekamy na spotkanie z przedstawicielami starostwa                       

i wyjaśnienie tej sprawy. Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe komputery, to trzeba również 
zauważyć, że jest tam również 15% wkładu własnego, ja bym poprzestał na tej ilości, którą 
obecnie posiadamy, nie musimy wszystkiego do końca wykorzystywać. 
 

Pan Radosław Legat – poinformował, że w tym przypadku oddalibyśmy 170 tys. zł,                   

a swoich wydatkujemy 30 tys. zł. 

 

Głosowanie w sprawie dalszej kontynuacji programu  

przeciw wykluczeniu internetowemu 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 
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Ad. pkt 9 
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Wójt – udzielił odpowiedzi w następujących sprawach: 

- na koniec października br. Wojewoda wyda decyzję odnośnie drogi wojewódzkiej nr 802, 

ale nie wiadomo czy będzie ogłoszony w tym roku przetarg, 

- pensum nauczycieli – na spotkaniu będą prowadzone rozmowy, ale jest to w gestii 

dyrektorów szkół, 

- owoce w szkołach – w szkołach są nie tylko owoce, ale również mleko dzieci otrzymują. 
Niektóre szkoły jednak rezygnują z tych akcji z powodu braku zainteresowania uczniów.  

 
Pan Radosław Legat – udzielił również odpowiedzi: 

- droga Wierzbowa – trzeba przedstawić dokumenty, czyli kosztorys i projekt nasadzeń, ale 

na tą chwilę w budżecie brak jest środków, co do pomysłu to Rada decyduje czy taki projekt 

realizować, 
- prawa jazdy – sprawa ta zostanie poruszona na komisjach i sesji Rady Powiatu. 

 

 

Ad. pkt 10 
Protokół Nr XXIV/09 z sesji odbytej w dniu 27 sierpnia 2009r. został jednogłośnie przyjęty. 

 

 

Ad. pkt 11 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia 

XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

                                                              
 

 

Protokołowała: 

Chwesiuk Ewa 

 

Ref. ds. Rady Gminy 


