
PROTOKOŁ  Nr  XXVII / 09 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 29 grudnia 2009r. 

 
 

Obrady rozpoczęto o godz. 10
05

,  a zakończono o godz. 14
45

. 

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 Inwest. i Prom. 

5. Pani Agnieszka Uścińska  - Radca Prawny Urzędu Gminy 

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

7. Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło  - Kierownik SPZOZ w Siennicy 

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

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

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

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

6. Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok.  

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie gminy Siennica na 2010 rok 

▪ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica  

▪ zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców Sołectwa Siennica III 

▪ przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Siennica 

▪ uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2010 rok 

▪ zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2010 rok 

▪ zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania na terenie Gminy Siennica miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

10. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/09 z sesji odbytej w dniu 19 listopada 2009r.       

11. Zamknięcie sesji.  

 

Ad. pkt 1 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy - pan Jacek Zwierz, witając 

wszystkich uczestników obrad. 
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Na podstawie listy obecności radnych Pan Przewodniczący stwierdził, że obrady oraz 

podejmowane uchwały będą prawomocne. 

 

Na sali obecnych jest 13 radnych. 

 

Ad. pkt 2 
Pan Wójt – wniósł następujące uchwały pod obrady sesji: 

- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania na terenie Gminy Siennica miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

 

Głosowanie za wprowadzeniem w/w uchwały do porządku obrad 

za - 13 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

 

Porządek obrad, po wniesionych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

Na salę obrad przybyła radna Magdalena Ochmańska, obecnych jest 14 radnych. 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 20 listopada do 29 grudnia 2009r.  

 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka - Jagiełło – przedstawiła wynik finansowy SPZOZ za trzy 

kwartały 2009r. oraz plany na rok 2010, czyli m.in. podpisanie umów z NFZ, zwiększenie 

ilości usług ginekologiczno - położniczych, kontynuacja wizyt lekarzy, którzy byli w tym roku. 

Został również zakupiony defibrylator, a planowany jest zakup aparatu EKG. 

 
Pan Zbigniew Szubert - zapytał czy ośrodek będzie mógł sam sfinansować zakup 

szczepionek? 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka - Jagiełło - wyjaśniła, że ośrodek nie ma możliwości prawnej 

zakupu tych szczepionek. 

 
Pan Zbigniew Szubert - poruszył sprawę skrzyżowania przy ul. Czarnockiego i posypywania 

dróg piachem w czasie tej zimy. 

 
Pan Ryszard Reszczyk - zapytał o różnicę cenową w porównaniu do ubiegłego roku                   

w przetargu na zbiórkę odpadów komunalnych. 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Zbigniew Szubert - przedstawił swoje wystąpienie na piśmie. 

(Materiał w załączeniu) 

 
Pan Aleksander Kot - przedstawił wniosek o prowadzenie wydatków na każde sołectwo, 

począwszy od 2005 roku. 

 

 

Ad. pkt 5 
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Uchwała Nr XXVII/198/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2009r. została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk - zapytał o kwotę 5 tys. zł na zakup paliwa, ile rocznie straże 

wyjeżdżają paliwa oraz czy jest wybrany CPN do obsługi pojazdów gminnych. 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że ta kwota 5 tys. zł jest na paliwo oraz zakupy remontowe lub 

akumulatorów, a do obsługi pojazdów gminnych wybrany został CPN w Siennicy przy               

ul. Mińskiej. 

 

Ad. pkt 6 

Projekt  budżetu gminy na 2010 rok przedstawił Wójt Gminy - Pan Grzegorz Zieliński. 

 
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacek Zwierz – przedstawił treść Uchwały  

Nr 332/S/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół 

w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Gminę 

Siennica projekcie uchwały budżetowej  Gminy na rok 2010 wraz z objaśnieniami                   

i informacją o stanie mienia komunalnego oraz o możliwości sfinansowania planowanego 

deficytu budżetu i prognozie długu. 
                                                                                              (Uchwała w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Aleksander Kot – przedstawił opinię Komisji Budżetu /…/ dotyczącą projektu budżetu 

gminy na 2010 rok oraz zmiany jakie proponuje Komisja: 

- zmniejszenie kwoty na bieżące utrzymanie dróg i ulic o 100 tys. zł i przeznaczyć je na 

przebudowę drogi gminnej Drożdżówka – Dzielnik, 

- zmniejszenie zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej Starogród – Majdan               

o kwotę 500 tys. zł i przeznaczyć ją na przebudowę ulicy Tartacznej w Siennicy, 

- zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego dotyczącego sołectwa                        

Siennica III w kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dróg Lasomin – Dłużew, Kąty – Bestwiny oraz ulic Słoneczna i Zachodnia                

w Siennicy. 

 
Pan Stanisław Majszyk – stwierdził, że na posiedzeniu połączonych Komisji było faktycznie 

głosowanie dotyczące wykonania dokumentacji, ale nie uzyskało akceptacji Komisji,                   

te 100 tys. zł miało być przeznaczone na którąś z dróg. 

 
Pan Zbigniew Szubert – poinformował, że Rada poparła jego wniosek, że część pieniędzy ze 

sprzedaży działek miała być przeznaczona na dokumentację kanalizacji w Siennicy III. 

 
Pani Mirosława Kołodziejczyk – nawiązała do wypowiedzi radnego Majszyka, mamy 

rozpoczęte inwestycje drogowe w Dzielniku i Starogrodzie, jednak gdy znalazły się środki do 

wykonania tej dokumentacji to może warto to uwzględnić. 

 
Pani Hanna Dąbrowska /sołtys wsi Nowy Zglechów/ - stwierdziła, że pieniądze na bieżące 

utrzymanie dróg należy zwiększać a nie zmniejszać. 

 
Pani Mirosława Kołodziejczyk – wyjaśniła, że wnioski sołectw o drogi są także 

uwzględnione w funduszach sołeckich.  

 
Pan Jacek Zwierz – wyjaśniła, że na bieżące utrzymanie dróg jest podobna kwota do tej, która 

była w roku ubiegłym. 
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Pani  Helena Grabowska /sołtys wsi Nowy Starogród/ - zapytała co z drogą                              

w Starogrodzie, czy nie zostanie w związku ze zmniejszeniem środków dokończona? 

 
Pan Franciszek Witek – odniósł się do kilu spraw: 

- w zał. Nr 1 o stanie mienia komunalnego – poz. 4 gospodarka mieszkaniowa – czego to 

dotyczy? 

- zmiany w projekcie budżetu – co planuje się zrobić za te 500 tys. zł na ulicy Tartacznej? 

- przebudowa drogi gminnej Drożdżówka – Dzielnik – co w ramach tej kwoty jest planowane 

do wykonania w 2010 roku? 

- w porządku obrad jest uchwała o przystąpieniu do sporządzenia studium, w budżecie nie ma 

na to jednak środków, 

- stwierdził również, że należy zrezygnować z wykonania dodatkowej dokumentacji na 

budowę dróg i ulic. Nasza kadencja się kończy, a plan drogowy jest w znikomym procencie 

zrealizowany, a  dokumentacje już wykonane nie zostaną wykonane w takim zakresie jak były 

planowane, więc po co opracowywać następne dokumentacje? Przyjdzie nowa rada i nie 

koniecznie zaakceptuje ten plan drogowy. Kwota 100 tys. zł powinna być pozostawiona na 

bieżące utrzymanie dróg. 

- zapytał również o środki na walkę z wirusem HPV, na komisjach była dyskusja, w porządku 

obrad nie ma tematu, co dalej z tym będzie? 

 
Pan Krzysztof Pajda – poinformował, że rada sołecka swoboda złożyła dwa wnioski,               

a w budżecie jest tylko jeden z nich uwzględniony, co z drugim? 

 
Pani Edwarda Rutkowska – stwierdziła, że należy rozpocząć przebudowę ulicy Tartacznej          

w Siennicy, przez 5 lat nic nie zostało zrobione. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że z dróg nic nie zostało zabrane, jedynie z bieżącego ich utrzymania,        

a pozostałe kwoty ujęte są w środkach funduszy sołeckich, jak również inne zadania są 

przydzielone do konkretnych działów. Jeśli chodzi te 100 tys. zł to są nie zrealizowane ze 

sprzedaży mienia, całej kwoty nie musimy przeznaczać na projekty, zrobimy przetarg na 

wykonanie tej dokumentacji. Odnośnie mienia komunalnego – mamy mieszkania w Ośrodku 

Zdrowia, a także wieczyste użytkowanie terenów pod telefonię komórkową. W kwestii 

Budowu ulicy Tartacznej – za ta kwotę można wykonać kanalizację burzową do drogi 

wojewódzkiej, podbudowę i obrzeża do ulicy Nowej. Natomiast droga w Dzielniku – mamy 

250 tys. zł i będziemy składać wniosek o dofinansowanie, a  teraz możemy wykonać ok. 1 km 

podbudowy tej drogi.  

Odnośnie przystąpienia do sporządzenia studium – dzisiaj jest to uchwala intencyjna, po 

zamknięciu budżetu jest niewielka kwota na to zabezpieczona, a na kolejnej sesji będzie 

podana konkretna.  

Szczepionki – jeśli uzyskamy pieniądze od dwóch ubezpieczycieli i jeszcze co najmniej od 

dwóch innych sponsorów to będziemy mogli to dofinansować, ale na tym etapie nie jest to 

możliwe. 

Jeśli chodzi o drugi wniosek sołectwa ze Swobody, to w przyszłym roku rozpocznie się remont 

drogi wojewódzkiej i z tej budowy dostaniemy destrukt to zdecydujemy na które drogi zostanie 

wykorzystany. 

 
Pan Jacek Zwierz – wyjaśnił, że to on był wnioskodawcą przesunięcia środków z drogi                

w Starogrodzie na ulicę w Siennicy, ta droga będzie nadal budowana, roboty nie zostaną 

przerwane, a w Siennicy ulice też są potrzebne. 
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Pan Franciszek Witek – odniósł się do sprawy wykonania dokumentacji na drogi i ulice, 

stwierdził, że nie będzie wykonana cała ulica Tartaczna, więc nie ma sensu na dalsze projekty, 

skoro te nie są zrealizowane. 

 
Pan Wójt – poinformował, że do tej pory nie widział możliwości wykonania tej dokumentacji, 

ale sytuacja się zmieniła i podtrzymuje ten wniosek. 

 
Pan Mieczysław Krasiński /sołtys wsi Lasomin/ - stwierdził, że projektować trzeba,                     

a środki kiedyś się znajdą, może nie konieczne za rok lub 2 lata. 

 

Pan Franciszek Witek – przedstawił kilka uwag dotyczących projektu budżetu na 2010 rok. 

Poinformował, że jest to budżet nie do przyjęcia dla niego w takim kształcie. Jest tu trochę 

propagandy, na stronie 1 w zadaniach inwestycyjnych jest kwota 8 mln zł, ale ktoś kto ma 

dokumenty to potrafi zauważyć, że w tej kwocie to jest 1 500 000 zł środków własnych,           

3 mln zł z kredytów i pożyczek, 3 mln zł – założenie że takie środki zostaną pozyskane, czyli 

mogą ale nie muszą. § 3 uchwały – kwota 4 284 993 zł – przychody budżetu, to gmina pozyska 

takie środki, to są jednak kredyty i pożyczki zaplanowane do podjęcia w 2010 roku.  Prognoza 

długu i spłat jest porażająca, na koniec grudnia 2009r. – ponad 4 mln zł, a kwota założona na 

2010 rok to ponad 7 mln zł. RIO akceptuje taki stan zadłużenia, ale jest to koniec kadencji, 

gotujemy coś takiego nowej Radzie. Ponadto spłaty zadłużenia są nierealne, budżet tego nie 

udźwignie. „Jest to budżet, w moim odczuciu, nie do przyjęcia w takim kształcie.” 

Budownictwo drogowe – nie jest przeciwny, owszem budować, ale w miarę otrzymanych 

środków, nie ma sensu wykonywać nowej dokumentacji, skoro tych nie zrobimy. 

Poinformował, że będzie za odrzuceniem tego budżetu. 

 
Pan Wójt – stwierdził, że podpisanie umów na rewitalizację wsi w Starogrodzie i Siennicy nie 

wydaje się że to są nierealne środki, najpierw jednak musimy wydatkować środki, aby później 

uzyskać zwrot. Możemy także zaniechać inwestycji i spłacać tylko kredyty. Musimy 

wprowadzić do budżetu te środki ze względu na procedury otrzymania środków unijnych. 

 
Pan Jacek Zwierz – stwierdził, że nie każda droga jest sobie równa, jednak mając ileś 

projektów możemy starać się o dofinansowanie jej budowy, nie ma zagrożenia przedawnienia 

projektów. Materiał z modernizacji drogi wojewódzkiej możemy wykorzystać na nasze drogi.  

 
 

Głosowanie za zdjęciem środków z wykonania dokumentacji 

 i przesunięcie ich na bieżące utrzymanie dróg 

za – 2 głosy 

przeciw – 10 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady. 

 

 

Głosowanie nad przyjęciem budżetu gminy na 2010 rok 

za - 13 głosów 

przeciw - 1 głos 

wstrz. się - 0 głosów 

Uchwała Nr XXVII/199/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok została przyjęta. 

 

Ad. pkt 7 

Rada podjęła następujące uchwały: 
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▪ Uchwała Rady Gminy w Siennicy Nr XXVII/200/09 z dnia 29 grudnia 2009r.                     

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie gminy Siennica na 2010 rok - została podjęta 

jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Rady Gminy w Siennicy Nr XXVII/201/09 z dnia 29 grudnia 2009r.                
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica - została 

podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Rady Gminy w Siennicy Nr XXVII/202/09 z dnia 29 grudnia 2009r.                 
w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców Sołectwa 
Siennica III - została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - zapytał czy jest już wiedza na temat podziału mandatów na radnych 

w Siennicy? 

 
Pani Sekretarz - wyjaśniła, że okręgi wyborcze ustanawia się najpóźniej na 3 miesiące przed 

wyborami, jest więc jeszcze pora na policzenie osób i ustalenie okręgów. 

 

 

▪ Uchwała Rady Gminy w Siennicy Nr XXVII/203/09 z dnia 29 grudnia 2009r.              
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siennica - została przyjęta w wyniku 

następującego głosowania: 

za - 13 głosów 

przeciw - 1 głos 

wstrz. się - 0 głosów 

Dyskusja: 
Pan Jacek Zwierz - stwierdził, że z ta uchwałą należy poczekać do sesji lutowej gdzie będzie 

pewność, że mamy na to pieniądze. 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały pozwoli znaleźć osobę do sporządzenia studium, 

a w lutym przyjmiemy konkretna kwotę na ten cel. 

 
Pan Krzysztof Adamiec - zapytał o kwotę sporządzenia takiego studium. 

Pan Wójt - poinformował, że jest to 30-40 tys. zł. 

 
Pan Mieczysław Krasiński /sołtys wsi Lasomin/ - stwierdził, że zmiana planu jest pilną 

sprawą dla naszej gminy, sytuacja szybko się zmienia, ludzie mają działki, ale nie mogą się na 

nich budować. 

 

▪ Uchwała Rady Gminy w Siennicy Nr XXVII/204/09 z dnia 29 grudnia 2009r.              
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2010 rok - została podjęta 

jednogłośnie. 
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▪ Uchwała Rady Gminy w Siennicy Nr XXVII/205/09 z dnia 29 grudnia 2009r.                

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy      
na 2010 rok - została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Rady Gminy w Siennicy Nr XXVII/206/09 z dnia 29 grudnia 2009r.             
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania na terenie Gminy 
Siennica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - została podjęta             

w wyniku następującego głosowania: 

za - 11 głosów 

przeciw - 2 glosy 

wstrz. się - 1 głos 

Dyskusja: 
Pan Wójt - poinformował, że jest przedsiębiorca, który spełnia wymagania aby otrzymać 

piwo, ale inne już nie, jedynym wyjściem jest wykreślenie z uchwały zapisu o zakładach pracy. 

 
Pan Zbigniew Szubert - zapytał jak mamy to rozumieć, bo sklep to też zakład pracy. 

 
Pani Agnieszka Uścińska - wyjaśniła, ze zakładem pracy jest pracodawca, który zatrudnia  co 

najmniej jednego pracownika, ale nie ma konkretnej definicji. 

 

Ad. pkt 8 

Sprawy różne: 
Pan Jacek Zwierz – poinformował, że do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła 

skarga na działalność Wójta Gminy, Wojewoda przesłał do nas tą skargę, która jest 

anonimowa. Po przedstawieniu jej treści przekazał ją Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia                

i wydania opinii. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że odnośnie I skargi jest zatrudnionych trzech pracowników na 

zastępstwa, gdyż Pani Cabaj, Pani Jackiewicz oraz Pani Lewandowska są na zwolnieniach. 

Jeśli chodzi o II skargę, odnośnie przekazywania komputerów, to była już kontrola, w wyniku 

której nie stwierdzono nic niezgodnego. 

 
Pan Zbigniew Szubert – stwierdził, że kończy się rok a są sprawy, które nie zostały 

wykonane. Była zapowiedź montażu lampy przy "Czarnym punkcie", kolejna sprawa to droga 

Wierzbowa - wycinka drzew oraz doprowadzenie jej do porządku, wywożenie śmieci z koszy 

przy przystanku. Zapytał również o podwyżkę opłat za przedszkole oraz dowożenie dzieci do 

ZS w Siennicy. Poruszył temat modernizacji dróg powiatowych oraz dalszej współpracy Pana 

Legata z Urzędem Gminy. 

 
Pan Sławomir Kozera /sołtys wsi Kośminy/ - zapytał o wymianę przystanku po wypadku. 

 
Pan Krzysztof Osica /sołtys wsi Majdan/ - zapytał kiedy będą zainstalowane obiecane lampy. 

 
Pan Wójt – odniósł się do sprawy drogi Wierzbowej - na wiosnę trzeba do tego podejść 

kompleksowo /przy stawach i ul. Strażackiej do drogi powiatowej/, jest to piękna droga. Jeśli 

chodzi o kosze przy przystankach to jesteśmy już po przetargu  i musimy rozmawiać z firmą 

Remondis, bo to będą dodatkowe środki finansowe. Odnośnie sprawy dowozu dzieci - od 

nowego roku będzie się tym zajmowała gmina.  

Sprawa przystanku w Kośminach - na policji ustaliliśmy sprawcę i wystosowaliśmy do niego 

pismo, zobaczymy czy dobrowolnie sam się zobowiąże czy tez na drodze sądowej to 

rozwiążemy.  
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Pan Radosław Legat – odniósł się do lamp - przy "Czarnym punkcie" Energetyka jeszcze nie 

dowiozła, natomiast jeśli chodzi o Majdan to jest przeciwny umieszczania lamp u kogoś za 

stodołą, lepiej gdzieś na przystanku zamontować, a cala wieś i tak dobrze jest oświetlona.  

Drogi powiatowe - w tym roku będzie duża inwestycja na skrzyżowaniu dróg Siennica, 

Cegłów, Latowicz, a na naszym terenie będzie wykonywany stopniowy remont, nie ma 

środków na większe inwestycje. Co do swojej przyszłości - poinformował, że nie będzie żądał 

wydania  swoich dokumentów, bardzo dobrze też mu się tu pracuje, także 4 stycznia 2010 roku 

spotkamy się. 

 

Ad. pkt 9 
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Jacek Zwierz - odniósł się do oświadczenia radnego Pana Zbigniewa Szuberta – 

poinformował, że jest w stanie zrozumieć ludzi, którzy zabierali głos na ostatniej sesji, 

chodziło o ich szkołę, niektóre wystąpienia zbyt daleko wyszły, ale nie będzie występował na 

drogę sądową. 

 
Pan Wójt – odniósł się do wniosku radnego Pana Aleksandra Kota – istnieje możliwość 

sporządzenia takich danych, ale jest to kwestia czasu, gdyż niektóre zadania wiązały się               

w kilku sołectwach. Jeśli chodzi o pytanie radnego Reszczyka – jest o 6 tys. zł drożej niż               

w roku ubiegłym, ale mamy jedną usługę więcej. 

 
Pan Jacek Zwierz – stwierdził, że wniosek Pana Kota jest zasadny, taka informacja 

uzmysłowiła by innym, że jednak coś się robi w ich miejscowości. 

 

Ad. pk 10 
Protokół Nr XXVI/09 z sesji odbytej w dniu 19 listopada 2009r. został jednogłośnie przyjęty. 

 

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

XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała: 

Chwesiuk Ewa 

 

Ref. d/s Rady Gminy 

 

                                                                           


