
PROTOKOŁ Nr XVI/08 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. 

 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10

05
,  a zakończono o godz. 14

25
. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 13 tj. 86% składu Rady wg załączonej                     

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pan Krzysztof Pajda zam. Swoboda 

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 Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło - Kierownik SPZOZ w Siennicy 

7. Pani Maria Żukowska             - Dyr. PSP w Starogrodzie 

8. Pan Mariusz Kozera                - MZDW 

 

oraz 26 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" 

Pani Eliza Woźnicka         - 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 budżetu gminy za I półrocze 2008r. 

6.  Realizacja bieżących zadań inwestycyjnych. 

7.  Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ zmian w budżecie gminy na 2008r. 

▪ wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVIII/202/06 Rady Gminy w Siennicy               

z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowo-

wychowawczych prowadzonych przez Gminę Siennica 

▪ wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej 

▪ nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk 

▪ utworzenia Ośrodka Przedszkolnego w Starogrodzie i ustalenia jego organizacji 
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▪ zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Siennica za 2007 rok 

▪ uchwalenia wykazu zamierzeń realizowanych z programów operacyjnych w latach 

2009 - 2011 na terenie gminy Siennica 

8.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

9.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

10. Przyjęcie protokołu Nr XV/08 z sesji odbytej w dniu 31 lipca 2008r. 

11. 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. 

 

Pan Jacek Zwierz - Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Panu Mariuszowi Kozera z 

MZDW, który omówił etapy modernizacji trasy wojewódzkiej 802 na terenie gminy 

Siennica. 

 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - zwrócił uwagę na bieżące utrzymanie trasy, konieczne jest koszenie 

traw i wycięcie krzaków na skrzyżowaniu w Starej Wsi. Zauważył również, że modernizacja 

trasy 802 odbywa się dość wyrywkowo. 

 
Pan Mariusz Kozera - wyjaśnił, że odnośnie wycinki krzaków to będzie interweniował w tej 

sprawie, natomiast jeśli chodzi o to gdzie jest aktualnie prowadzona budowa, decydują o tym 

procedury, jeśli mamy decyzję środowiskową i pozwolenia na budowę, to tam budujemy.   

 
Pan Zbigniew Szubert - zapytał o wykup budynku na Starej Wsi, cena nie będzie 

satysfakcjonująca, ci ludzie muszą pobudować nowy dom. 

 
Pan Mariusz Kozera - wyjaśnił, że wycenę wykonuje rzeczoznawca i jeśli komuś to nie 

odpowiada to może powołać własnego rzeczoznawcę i wtedy to sąd zadecyduje. 

 
Pan Stanisław Majszyk - zapytał o usuwanie drzew, po każdej wichurze jest wiele 

połamanych starych drzew, a samo przycinanie nie poprawia stanu bezpieczeństwa na drodze. 

 
Pan Mariusz Kozera - wyjaśnił, że podczas modernizacji drogi będą wycięte niektóre 

drzewa, jeśli chodzi o pozostałe to należy złożyć wniosek do gminy, który później my 

dostajemy. 

 
Pan Zbigniew Szubert - zapytał, co robić z połamanym po burzy drzewem, czy można 

samemu sprzątnąć?  
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Pan Mariusz Kozera - wyjaśnił, że utrzymanie rowów przy posesji należy do właściciela              

i jeśli chodzi o wiatrołomy, czy gałęzie to można, ale drzewa są przekazywane na gminę lub 

do sołtysów. 

 
Pan Franciszek Witek - stwierdził, iż szkoda że nie ma dyrektora Zyśka, był rok temu na 

spotkaniu z mieszkańcami Pogorzeli, zapewniał, że w tym roku będzie budowany chodnik, 

stwierdził również że sprawa od początku prowadzona jest w sposób nieskoordynowany. W 

sprawozdaniu Wójta jest informacja, że dokumentacja na chodnik jest już gotowa, jak to się 
ma do tego, że dopiero będą prowadzone rozmowy o wykup działek? 

 
Pan Mariusz Kozera - wyjaśnił, że dopiero po zakończeniu projektowania i uzgodnieniach 

możemy mieć pewność, że to będzie do realizacji. 

 

 

Ad. pkt 3 

Pan Grzegorz Zieliński - Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres 

od 1 sierpnia do 28 sierpnia 2008r. 
(Materiał w załączeniu) 

 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Zbigniew Szubert - swoje wystąpienie przedstawił na piśmie. 

(Materiał w załączeniu) 

 
Pani Edwarda Rutkowska - stwierdziła, że tegoroczne dożynki były udane, program 

podobał się i wyjaśniła, że będzie czegoś brakowało jeśli w przyszłym roku nic nie będzie, 

może jakąś imprezę w zastępstwie? 

 
Pan Aleksander Kot - przedstawił wniosek od pani dyrektor z PSP w Grzebowilku odnośnie 

zorganizowania punktu przedszkolnego przy tej szkole. 

 

 

Ad. pkt 5 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze przedstawił Pan Grzegorz 

Zieliński - Wójt Gminy. 

 

 

Ad. pkt 6 

Informacje na temat zadań inwestycyjnych przedstawił Pan Radosław Legat - Kier.  

Ref. d/s inwest. i prom. 

 

Informację finansową z wykonania budżetu SPZOZ przedstawiła Pani Katarzyna 

Wyszogrodzka-Jagiełło - kierownik tego ośrodka. 

 

Pan Jacek Zwierz przedstawił uchwałę RIO w sprawie przedłożonego sprawozdania               

z wykonania budżetu za I półrocze. 
(Uchwała w załączeniu) 
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Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - zwrócił się do pani Wyszogrodzkiej-Jagiełło: "W ośrodkach 

prywatnych mają karetkę, samochód służbowy, czy można byłoby to u nas zrobić?" 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło - wyjaśniła, że podróże służbowe stanowią 
niewielki ułamek budżetu, a do pacjentów dojeżdżamy samochodami z rodziną lub 

samochodem lekarza. Nie ma sensu utrzymywania karetki, jeśli jest potrzebna to ją 
wzywamy. 

 
Pan Jacek Zwierz - zwrócił uwagę na budownictwo drogowe, niewiele dzieje się w tej 

materii, gdyż jest mało środków.  

 

Pan Wójt - wyjaśnił, że w I półroczu zrealizowana została jedna z głównych inwestycji 

drogowych, Zalesie - Dąbrowa, zaczynamy inwestycje na trasie Drożdżówka - Dzielnik. 

Przygotowywane są projekty na pozyskanie środków unijnych, gdyż bez zewnętrznych 

pieniędzy ciężko jest budować. 
 

 

Ad. pkt 7 

Rada podjęła następujące uchwały: 

 

� Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008r.                 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. - została podjęta jednogłośne. 

 

Dyskusja: 
Pani Mirosława Kołodziejczyk - zapytała czego konkretnie dotyczą pozycje nr 11 i 20                

w załączniku Nr 1? 

 
Pan Radosław Legat - wyjaśnił, że są to środki zabezpieczone na przyszły rok, natomiast 

konkretny zapis powinien być przy planowaniu budżetu na 2009 rok, pozycja 20 dotyczy 

natomiast oświetlenia ulicznego, jest to dobudowa lamp wg listy określonej na podstawie 

protokołu Komisji Budżetu (...).  

 

 

� Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008r.                   
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVIII/202/06 Rady Gminy               

w Siennicy z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowo-
wychowawczych prowadzonych przez Gminę Siennica - została podjęta 

jednogłośnie. 

 

 

� Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008r.                

w sprawie  wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania 
nieruchomości zamiennej - została podjęta jednogłośnie. 
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� Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008r.                   
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk - została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - zapytał gdzie dokładnie jest ta droga i czy są zabudowania przy 

niej? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że są tam zabudowania. 

 
Pan Aleksander Kot - poinformował, że są tam budynki letniskowe i jest to droga za szkołą, 
pod lasem. 

 

 

� Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008r.                   

w sprawie utworzenia Ośrodka Przedszkolnego w Starogrodzie i ustalenia jego 
organizacji - została podjęta w wyniku głosowania: 

za - 6 głosów 

przeciw - 5 głosów 

wstrz. się - 2 głosy 

 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert – stwierdził, że takich przedszkoli może powstać wiele, mamy już 
przykład z Grzebowilka, było to warunkowe przedszkole na rok i wnioskuję o nie 

przyjmowanie tej uchwały. 

 
Pan Franciszek Witek – poinformował, że osobiście jest zwolennikiem opieki 

przedszkolnej, ale tryb powołania tego oddziału w Starogrodzie nie jest właściwy. 

„Podjęliśmy uchwałę na czas określony i jeśli taka forma by się utrzymała to więcej 

miejscowości chciałoby tworzyć takie przedszkola. Nazwa użyta w uchwale nie jest 

adekwatna, ośrodek to jest coś równoznaczne z zespołem, tutaj pojęcie ośrodek nie jest 

adekwatne do zakresu opisu, jest do tej uchwały również załącznik i czytając go                                 

i konfrontując z treścią uchwały, czy to ma być oddział jako samodzielna placówka, czy też 
stanowiąca jego część? Określone jest gdzie to będzie, ale nie można się doczytać z tego 

załącznika czy to samodzielna placówka, czy też integralna ze szkołą? Nie ma wzmianki                 

o żywieniu, coś na ten temat powinno być, nie ma również podane komu ten nauczyciel 

będzie podlegał? Jeśli miałaby to być samodzielna placówka to powinien być statut. 

 Doprowadzi to do antagonizmu w innych placówkach, przykład z Grzebowilka. Pan 

Wójt podał, że było spotkanie z dyrektorami, czy ten problem był podnoszony na tym 

spotkaniu?” 

 

Pani Maria Żukowska – poinformowała, że do ośrodka złożonych jest 15 deklaracji, lokal 

spełnia wymagania Ministerstwa Edukacji, jest na parterze i jest przeznaczony dla dzieci              

w tym przedziale wiekowym. Nauczyciel posiada odpowiednie wykształcenie, a jest to 

oddział integralny ze szkołą w Starogrodzie a nauczyciel będzie podlegał pod dyrektora tej 

szkoły. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że problem był omawiany na spotkaniu z dyrektorami, pani dyrektor ze 

szkoły w Grzebowilku miała sygnały od mieszkańców nowego osiedla i dzisiaj wpłynął taki 

wniosek, jednak z pozostałych szkół nie było zainteresowania. 
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Pan Franciszek Witek – postawił formalny wniosek o zdjęcie tej uchwały z dzisiejszego 

porządku obrad i powrócenie do problemu na sesji wrześniowej. 

 
Pani Maria Żukowska – wyjaśniła, że koszty utrzymania przedszkola nie zmienią kosztów 

całej szkoły, chodzi tu jedynie o koszt zatrudnienia nauczyciela. 

 
Pan Aleksander Kot – zapytał ile gmina będzie zwracać za każde dziecko w przedszkolu            

w innej gminie? 

 
Pani Magdalena Ochmańska – zapytała, co się stanie z dziećmi, jeśli przejdzie wniosek 

radnego Franciszka Witka, po 1 września i co będzie po następnej sesji? 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że nie będzie to pełne przedszkole jak w Siennicy, tylko punkt 

przedszkolny i jest to jedynie kwestia zatrudnienia jednego nauczyciela. Poinformował, że 

koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w innej gminie to około 3 tys. zł rocznie. 

 

Pan Aleksander Kot – stwierdził, że żadna pensja stażysty nie będzie wynosiła tyle co 

koszty utrzymania dziecka w innym przedszkolu niż gminne. 

 

Pan Jacek Zwierz – stwierdził, ze szkolnictwo na terenie naszej gminy jest bardzo 

rozdrobnione, czy stać nas na tworzenie czegoś nowego jeśli dziecko przyjdzie tylko na te              

3 godziny?  

 

W wyniku głosowania wniosek radnego Franciszka Witka nie uzyskał akceptacji Rady                

(3 głosy były „za”). 

 

 

 

� Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008r.                 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Siennica za 2007 rok - 

została podjęta jednogłośnie. 

 

 

� Uchwała Nr XVI/117/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2008r.                  

w sprawie uchwalenia wykazu zamierzeń realizowanych z programów 
operacyjnych w latach 2009 - 2011 na terenie gminy Siennica - została podjęta w 

wyniku głosowania: 

za - 12 głosów 

przeciw - 1 głos 

wstrz. się - 0 głosów 

 

 
Salę obrad opuściła radna Edwarda Rutkowska. 

 

 

Ad. pkt 8 

Sprawy różne i wolne wnioski: 
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Pan Wójt – podziękował za pomoc przy organizacji dożynek oraz udzielone wsparcie, także 

jednostkom OSP z terenu całej gminy Siennica, które zabezpieczały ład i porządek, oprócz 

policji i ochrony, a także podziękował pracownikom Urzędu za pomoc. 

 
Pan Kazimierz Markowski – podziękował za zakupiony samochód dla OSP Żaków. 

 
Pani Bogumiła Kulka (sołtys wsi Starogród) – zwróciła uwagę, że na tegorocznych 

dożynkach było mało wieńców i aby podtrzymać tradycje, każda reprezentacja powinna 

dostać jakąś nagrodę za wykonanie wieńca, jakiś drobny upominek. 

 
Pan Franciszek Witek – zadał pytanie: ”W kontekście podjętej dzisiaj uchwały, dziś mamy 

28 sierpnia, za 3 dni 1 września, od kiedy zamierzacie Państwo uruchomić ten ośrodek?” 

 
Pan Jacek Zwierz – poinformował, że została uchylona przez nadzór Uchwała Rady Gminy 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag odnośnie zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 
Pan Radosław Legat – przedstawił informacje z Rady Powiatu: 

- konstruowana jest strategia rozwoju powiatu, w której zawarte są: przebudowa drogi Stara 

Wieś – Zglechów, przekształcenie internatu przy Zespole Szkół na bazę hotelowo-

turystyczną, 
- na kolejnej sesji omawiana będzie przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Siennicy, 

Dokończona została budowa drogi Starogród – Wólka Dłużewska.  

 
Pan Franciszek Witek – zapytał jak wygląda sytuacja odnośnie obsady szpitala w Mińsku 

Mazowieckim? 

 
Pan Radosław Legat – poinformował, że przed wakacjami było ostatnie spotkanie Rady 

Powiatu i nie były jeszcze obsadzone te stanowiska. 

 

Pan Wójt – poinformował, że przedszkole w Starogrodzie zacznie funkcjonować z dniem              

1 września. 

 

 

Ad. pkt 9 
Pan Wójt – udzielił odpowiedzi w następujących sprawach: 

- sprawa kanalizacji – trzeba przeprowadzić debatę czy włączymy Starą Wieś do kanalizacji 

do Siennicy, gdyż nie wszyscy mieszkańcy Starej Wsi byli zainteresowani budową 
przydomowych oczyszczalni, 

- reorganizacja sieci szkół – na najbliższym posiedzeniu Komisji Edukacji(…) zostaną 
przedstawione wszystkie dane demograficzne. 

 

Pan Franciszek Witek – zapytał, czy podjęta uchwała w sprawie przedszkola w Starogrodzie 

i działania z niej wynikające są zgodne z przepisami? 

 
Pani Agnieszka Uścińska – wyjaśniła, że funkcjonowanie takiego ośrodka ma swoje 

zastosowanie w rozporządzeniu Ministra Edukacji, należy tę formę nazwać ośrodek lub 

zespół, organizację takiego punku określa organ wykonawczy i wszystko co jest wymagane 

zostało zrobione, jednak ma zastrzeżenia co do dnia wejścia w życie, czy nie powinno to być 
za 14 dni. 
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Pan Zbigniew Szubert – zwrócił uwagę, że złożył wniosek odnośnie powołania komisji do 

spraw sanitacji gminy i nie został on przegłosowany. 

 
Pan Franciszek Witek – zwrócił uwagę, że przed głosowaniem dobrze było by określić 
czym miałaby się ta komisja zajmować? 

 
Pan Jacek Zwierz – wyjaśnił, że nie wszystkie gospodarstwa zgadzają się lub nadają do 

budowy przydomowych oczyszczalni i komisja zbada tą sprawę. 
 

Glosowanie za wnioskiem radnego Zbigniewa Szuberta – 

powołanie komisji w sprawie sanitacji gminy 

za – 4 głosy 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 8 głosów 

 

Wniosek uzyskał akceptację Rady Gminy. 

 

 

Ad. pkt 10 
Protokół Nr XV/08 z sesji odbytej w dniu 31 lipca 2008r. został przyjęty w wyniku 

następującego głosowania: 

za - 10 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 2 głosy 

 

 

 

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

XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

 

                                            Na tym protokół zakończono. 

 

 

       

        
 

Protokolant: 

Chwesiuk Ewa 

mł. ref. d/s Rady Gminy  
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