
PROTOKOŁ Nr XXIV/09 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 27 sierpnia 2009r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10

05
,  a zakończono o godz. 18

10
. 

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 Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło - Kierownik SPZOZ w Siennicy 

7. Pani Elżbieta Jurkowska - Dyrektor Gm. Biblioteki Publicznej w Siennicy 

8. Pani Maria Żukowska - Dyr. PSP w Starogrodzie 

9. Pani Katarzyna Karwowska - Dyr. PSP w Nowej Pogorzeli 

10. Pani Elżbieta Goździk - Dyr. PSP w Siennicy 

11. Pani Małgorzata Radzikowska - Dyr. PSP w Nowym Zglechowie 

12. Pani Kamila Gruba  - p.o. Dyr. ZS w Żakowie 

13. Pani Kamila Korzeń  - p.o Dyr. PSP w Grzebowilku 

14. Pani Renata Osica-Duszczyk - Dyr. Gminnego Przedszkola w Siennicy 

15. Pani Małgorzata Podstawka - Dyr. ZS w Siennicy 

16. Pani Karolina Krasińska - Ref. d/s oświaty  

 

oraz 25 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

Pani Dominika Osica - red. tyg. "Co słychać?" 

Pan Jarosław Ciółkowski - red. tyg. "Lokalna" 

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. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009r. 

6. Realizacja bieżących zadań inwestycyjnych. 

7.   Informacja dyrektorów szkół o: 

▪ wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-

gospodarczej w roku szkolnym 200872009 

▪ planowanej organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010 wraz                         

z przygotowaniem obiektów oświatowych do rozpoczęcia pracy w nowym roku 

szkolnym 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych                                        

i Bezpieczeństwa Publicznego. 

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 
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▪ zmian w budżecie gminy na 2009r. 

▪ zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Siennica za 2008 rok  

▪ określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siennica 

▪ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Siennica obręb Stara 

Wieś 0030 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/09 z sesji odbytej w dniu 30 czerwca 2009r. 

13. 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 1 lipca do 27 sierpnia 2009r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - zapytał, czy doszło do spotkania z Marszałkiem w sprawie drogi 

wojewódzkiej? Na tablicy ogłoszeń znalazł informację o sprzedaży działki, czy opinia 

mieszkańców jest potrzebna?  

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że niedoszło do spotkania z Marszałkiem, perspektywy przebudowy są 
znikome, ponieważ procedura jest prowadzona od nowa, natomiast temat spotkania jest nadal 

aktualny. 

Druga sprawa - na nasz wniosek o komunalizacji tej działki nie było odpowiedzi. Agencja 

Skarbu Państwa sprzedaje żwirownię, a my tylko pośredniczymy w tym. 

 
Pan Zbigniew Szubert - zasugerował, aby skierować do Ministerstwa pismo w sprawie 

modernizacji drogi 802 z zapytaniem jak przebiegają prace i procedury z tym związane. 

zapytał również, czy pieniądze ze sprzedaży żwirowni trafią do mieszkańców? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że można takie stanowisko wystosować, ale Minister nie jest władny                

w tej sprawie, ewentualnie do marszałka. Ta droga jest do realizacji w planie kilkuletnim. 

Tutaj brak jest przygotowania odpowiednich dokumentów, a nie pieniędzy. Czekam na 

spotkanie z marszałkiem, aby w przyszłym roku te inwestycje były realizowane. 

 

 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Pan Zbigniew Szubert - przedstawił swoje oświadczenie na piśmie. 

(Materiał w załączeniu) 
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Ad. pkt 5 

Informację finansową z wykonania budżetu SPZOZ przedstawiła Pani Katarzyna 

Wyszogrodzka-Jagiełło - kierownik tego ośrodka. 

 
Pani Katarzyna Wyszogrodzka - Jagiełło – przedstawiła swoją opinię odnośnie 

przekształcenia szpitali – wyjaśniła, że zmiany dotyczą zmian własnościowych, dla pacjentów 

nie wiąże się to z żadnym ryzykiem, wszystkie umowy zostaną zachowane. Jest to krok 

mający na celu uratowanie tych szpitali. Minister przeznaczyła dla nich pewną ilość 
pieniędzy, ale konieczne jest przekształcenie.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze przedstawił Pan Grzegorz 

Zieliński - Wójt Gminy. 

 

Ad. pkt 6 

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

Ref. d/s inwest. i prom. 

 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk - zauważył, że budowanie kolektorów przy przedszkolu to nie jest 

dobry pomysł w tym czasie, kiedyś przyjdzie do jego rozbudowy, jest to przedwczesne albo 

nieprzemyślane. 

 
Pan Zbigniew Szubert - zapytał o fundusze na alternatywne pozyskiwanie energii dla 

indywidualnych osób. 

 
Pan Aleksander Kot - poruszył sprawę drogi Majdan - Starogród, stwierdził, że odstąpienie 

od kanalików na tej drodze nie jest dobrym pomysłem, lepiej to teraz zrobić, aby mieć 
wszystko przygotowane pod masę bitumiczną. 
 
Pan Franciszek Witek - zapytał o należności pozostałe do zapłaty, co składa się na tą różnicę 
1 mln zl a 326 tys. zł? Stwierdził, że zaniepokojenie budzi fakt niskiego wykonania budżetu, 

głównie inwestycji, bo tylko 9%. Było to wyjaśniane na Komisjach, ale jest to zbyt niskie 

wykonanie. 

 
Pani Krystyna Pałdyna - wyjaśniła, że różnica jest to przypis podatków na cały rok, w tym 

zaległości do zapłaty z tego roku i z lat poprzednich. 

 
Pan Radosław Legat - stwierdził, że przedszkole jest to ważki temat, jakiekolwiek remonty 

to kwota ponad 1 mln zł, a budowa nowego to 1 800 000 zł. Jest tam problem z kotłownią               
i wentylacją, potrzebne jest ogrzewanie podłogowe. Co do przyszłości przedszkola to 

czekamy na odpowiedź ze strony Komisji Edukacji. 

Jeśli chodzi o odnawialne źródła to jest to niewielka szansa pozyskania środków.  

W przypadku niskiego wykonania inwestycji, faktycznie źle to wygląda, ale dostaliśmy 

środki na dach w szkole w Starogrodzie i na usuwanie azbestu, ale przed wykonaniem nie 

można wydać środków. Czekamy na decyzję z Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli chodzi 

ośrodki unijne to jest źle, zamiast 85% dostaliśmy tylko 30%, po czym zostało to odebrane 

niektórym gminom. 

 
Pani Hanna Dąbrowska /sołtys wsi Nowy Zglechów/ - zapytała o wykonanie drogi Siennica 

- Zglechów. 
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Pan Radosław Legat - wyjaśnił, że w tej kadencji rady Powiatu to raczej nie ma możliwości 

wykonania, chcą złożyć wniosek na drogę w Piasecznie, ale nie wiadomo czy środki zostaną 
w ogóle rozdane. Zarząd Dróg będzie wykonywał nakładki. 

 
Pani Edwarda Rutkowska - zapytała o dokumentację na chodnik przy ul. Kołbielskiej. 

 
Pan Radosław Legat - wyjaśnił, że do końca września gminy mogą składać do starostwa 

wnioski o wspólną realizację inwestycji. 

 
Pan Arkadiusz Dąbrowski /sołtys wsi Łękawica/ - zapytał o dalszą konserwację 
przydomowych oczyszczalni. 

 
Pan Radosław Legat - wyjaśnił, że zgodnie z umową obowiązek konserwacji spoczywa na 

mieszkańcu, firma Bionova zawarła umowę z Panem Jałochą w sprawie konserwacji, przy 

nowym przetargu mamy  umowę o odpłatną konserwację. 
 
Pan Jacek Zwierz - stwierdził, ze przydomowe oczyszczalnie są własnością gminy i nie 

można tego problemu zostawiać mieszkańcowi. 

 
Pan Stanisław Majszyk - zapytał ile będzie indywidualnych mieszkańców podłączonych do 

oczyszczalni przy Kaśminie? 

 
Pan Radosław Legat - wyjaśnił, że będzie 5 przyłączy, całość eksploatacji spoczywa na 

NZOZ, gmina zajmuje się odcinkiem od drogi wojewódzkiej do mieszkańców. 

 
Pan Roman Kaszuba /sołtys wsi Siennica I/ - zapytał, jaka jest możliwość wykonania              

ul. Krótkiej i Środkowej, mieszkańcy w tej sprawie składali wniosek i oczekują informacji. 

Poprosił również o równanie skwerku przy przystanku. 

 
Pan Radosław Legat - wyjaśnił, że jest plan budowy dróg i od Rady zależy czy pojawi się             
w tej uchwale zmiana. We wrześniu będą komisje i temat się pojawi, ale nie widzi 

możliwości realizacji tego. 

 
Pan Jacek Zwierz - wyjaśnił, że radni ustalają budżet, do wszelkich zmian się przychylają, 
natomiast realizacja tego to szukanie pewnych sposobów i przemyślenie innych inwestycji, 

aby nie kolidowały ze sobą. 
 

 

Ad. pkt 7 

Informację o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2009/2010 przedstawiła Pani Katarzyna Karwowska - Dyrektor PSP w Nowej 

Pogorzeli. 
(Materiał w załączeniu) 

Informację o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2009/2010 przedstawiła Pani Małgorzata Radzikowska - Dyrektor PSP                 

w Nowym Zglechowie. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Informację o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2009/2010 przedstawiła Pani Elżbieta Goździk - Dyrektor PSP w Siennicy. 
(Materiał w załączeniu) 
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Informację o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2009/2010 przedstawiła Pani Maria Żukowska - Dyrektor PSP w Starogrodzie. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Informację o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2009/2010 przedstawiła Pani Kamila Gruba - p.o. Dyrektora ZS w Żakowie. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Informację o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2009/2010 przedstawiła Pani Kamila Korzeń - p.o. Dyrektora PSP                            

w Grzebowilku. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Informację o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji 

roku szk. 2009/2010 przedstawiła Pani Renata Osica-Duszczyk - Dyrektor Gminnego 

Przedszkola w Siennicy. 
(Materiał w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert – zapytał dlaczego wyniki nauczania w klasie gdzie jest 5 uczniów są 
gorsze niż w klasie o większej liczbie dzieci? Poruszył sprawę opieki w czasie wakacji, tylko 

Żaków i Dłużew zorganizowały półkolonie dla dzieci. W tym roku nie było lustracji, a szkole 

w Starogrodzie są widoczne pęknięcia, natomiast w szkole w Siennicy w czasie wakacji były 

organizowane wesela, chociaż była mowa o ich zaprzestaniu. 

 
Pan Franciszek Witek – stwierdził, że z informacji dyrektorów szkół i własnego poglądu 

widać stałą troskę o szkoły, godziwe warunki nauczania, a dzieje się to za sprawą nauczycieli 

i rad rodzicielskich. Uczniowie w szkołach podstawowych są pod opieką bardzo dobrych 

specjalistów, mają wysoki poziom awansu zawodowego. We wszystkich szkołach są zajęcia 

pozalekcyjne. Wyniki nauczania są generalnie wysokie, nie ma to jednak pełnego odbicia w 

sprawdzianach zewnętrznych. Życzył by w nadchodzącym roku wyniki sprawdzianów 

zewnętrznych były lepsze niż w roku ubiegłym. 

 
Pan Ryszard Reszczyk – zapytał, czy prawdą jest, że 7-letnie dzieci będą realizować 
program „zerówki”? 

 
Pan Aleksander Kot – zauważył, że dyrektorzy całe wakacje spędzają w szkołach na 

remontach, na początku roku przydałyby się jakieś dyplomy albo nagrody wręczyć. 
 
Pan Wójt – stwierdził, że dyrektorzy bardzo dużo wkładają swojego czasu w pracę, ich 

placówki wyglądają wspaniale. Są nagrody Wójta w Dniu Edukacji, również dla nauczycieli. 

Z szansy zorganizowania akcji letniej skorzystały tylko dwie szkoły – Żaków i Dłużew. 

Placówki są dobrze wyposażone w sprzęt i to nie jest problem aby przygotować dyplom, 

problemem jest znalezienie środków na prowadzenie tych placówek. Nie stać nas bez 

wsparcia zewnętrznego na remont przedszkola, problemy są z łazienkami i kuchnią. 
Podziękował dyrektorom za ich pracę. 
 
Pan Franciszek Witek – stwierdził, że w PSP w Siennicy prace prowadzone są bardzo 

dobrze, a na organizowane tam uroczystości z przyjemnością się patrzy i słucha, pogratulował 

tego typu działalności. Również dzieci ze szkoły z Nowej Pogorzeli dały piękny występ na 

Zjeździe Absolwentów, podobnie na zakończeniu roku szkolnego. 
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Pan Zbigniew Szubert – zapytał jak wygląda sytuacja z naborem do Zespołu Szkół                    

w Siennicy. 

 
Pani Elżbieta Goździk – wyjaśniła, że do tej pory dzieci w oddziale przedszkolnym uczyły 

się czytać, teraz będzie się tylko przygotowywać ich do czytania, a w klasie I będzie dopiero 

właściwe czytanie i pisanie.  

Stwierdziła, że Pan radny Szubert chyba nie lubi szkoły podstawowej w Siennicy. 

Wielokrotnie był zapraszany na uroczystości, ale nie skorzystał. Jeśli chodzi o imprezy 

weselne w wakacje to były takie dwie. Na jedno wyraził zgodę Pan Wójt, więc dlaczego nie 

miała się zgodzić na drugie, które organizował jej pracownik, który naprawia na hali. 

Akacja letnia – wyjaśniała, że kiedy została tu dyrektorem w 2001r., miała sprawę w sądzie 

pracy z nauczycielką, wtedy podjęła decyzję, że nigdy więcej nie podejmie się czegoś co 

mogłoby się podobnie skończyć. Wyjaśniła również, że do szkoły w Siennicy chodzą 
uczniowie z 20 miejscowości, nie można robić segregacji tych dzieci. Poinformowała, że 

nauczyciel ma pomagać, ale nie wyręczać rodziców w wychowywaniu dzieci. 

Na koniec dodała, iż za rok są wybory samorządowe, bardzo serdecznie i szczerze życzy, aby 

wyborcy widzieli co Państwo faktycznie zrobili. 

 
Pan Jacek Zwierz – podziękował wszystkim dyrektorkom za sprawozdania, wszyscy 

również doceniają ich pracę i trud. Na koniec życzył dalszych sukcesów. 

 
Pani Małgorzata Podstawka – odniosła się do sprawy akcji letniej – w tym roku chcieliśmy 

reaktywować letni obóz językowy, chętnych było 18n osób, z czego tylko 9 z naszego terenu, 

były to półkolonie. Stwierdził, że nie można uszczęśliwiać kogoś na siłę. Jeśli chodzi o nabór 

to jest 100 osób mniej do gimnazjum, mamy jedną pełną klasę liceum i jedną niepełną. 
 
Pani Edwarda Rutkowska – odniosła się do sprawy wesel – nie ma nic złego w organizacji 

wesel w czasie wakacji. Bardzo wysoko również oceniły uroczystości organizowane w szkole 

podstawowej w Siennicy. 

 
Pan Zbigniew Szubert – stwierdził, że taka miejscowość jak Siennica w czasie wakacji nie 

może być pustynią, zamknięta szkoła i przedszkole, dostał list od rodziców i ingerował 

jedynie w tej sprawie. 

 

Ad. pkt 8 

Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych  

i Bezpieczeństwa Publicznego za okres od 24 września 2008r. do 27 sierpnia 2009r. 

przedłożył Przewodniczący Komisji - Pan Franciszek Witek. 

 
                                                                                                        (Sprawozdanie w załączeniu) 

Ad. pkt 9 

Rada podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XXIV/180/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 sierpnia 2009r.               
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. 

 

Dyskusja: 
Pan Stanisław Majszyk - stwierdził, że nie ma sensu zakupu samochodu wojskowego dla 

OSP Łękawica i przerabianie go na strażacki. 
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Pan Krzysztof Adamiec - poruszył sprawę "Orlika"- był do dyspozycji 1 mln zł i podzielony 

na trzy udziały, a teraz my musimy dołożyć jeszcze ponad 200 tys. zł, wnioskował                         

o wykreślenie tego z inwestycji. 

 
Pan Radosław Legat - odniósł się do sprawy samochodu strażackiego, firma w przetargu ma 

przedstawić gotowy projekt, my sami nie możemy nic zrobić. Poinformował, że wiele 

jednostek posiada takie karosowane samochody, są one dobrze przystosowane.  

 
Pan Wójt -  odniósł się do sprawy "Orlika" - w momencie kiedy przeznaczaliśmy nasze             

333 tys. zł na tą inwestycję byliśmy przed przetargiem. Z Urzędu marszałkowskiego                              

i Ministerstwa Sportu mamy po 333 tys. zł, a ze starostwem mamy podpisaną umowę na 

dzierżawienie terenu. Z tego obiektu będą korzystać nasze dzieci i jest niewyobrażalne, aby 

nie wykorzystać dotacji.  

 
Pan Krzysztof Adamiec - zapytał czy Wójt ma już umowy dotyczące dotacji z Ministerstwa 

i Urzędu Marszałkowskiego? Na drogę w Dzielniku też była informacja, że otrzymamy 

dotację, a teraz nic z tego nie zostało. 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że w przypadku drogi w Dzielniku była podana lista rankingowa, która 

nie jest równoznaczna z podpisaniem umowy. 

 
Pan Przemysław Ceregra - stwierdził, że jeśli w tej chwili nie wybudujemy takiego obiektu, 

to on wcale nie powstanie.  

 
Pan Franciszek Witek - zapytał, czy lokalizacja tego boiska w niczym nie naruszy obecnych 

obiektów sportowych? 

 
Pan Wójt - poinformował, że nie da się tego zmieścić, trzeba będzie zdjąć sztuczną trawę. 
 
Pan Franciszek Witek - stwierdził, że będzie musiało dojść do przejęcia Zespołu Szkół            

w ręce Gminy, to kiedyś nastąpi, podobnie jak to miało miejsce w Mrozach. Zespół Szkół 

będzie pod kuratelą Gminy, powinniśmy zagłosować za uruchomieniem tego programu. 

 
Pan Aleksander Kot - zapytał jakie środki wydaliśmy do tej pory na ten cel? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że nie ma żadnych kosztów. 

 
Pan Jacek Zwierz - poinformował, że na komisjach był przeciwny wprowadzaniu tych 

dodatkowych środków. Daleki jest od wizji, że Zespół Szkół będzie pod naszą kuratelą, 
gmina Mrozy już dawno poradziła sobie z reformą oświaty. Było dzisiaj sprawozdanie               

z realizacji inwestycji, mamy problemy z drogami, kanalizacją, ale nie mamy problemu ze 

sportem. Ten program nie kończy się w tym roku, możemy ten obiekt zlokalizować na 

naszym terenie. 500 tys. zł to są duże środki i nie powinniśmy ich w dniu dzisiejszym 

przeznaczać na budowę "Orlika". 

 
Pan Wójt - poinformował, że jest po rozmowie z wykonawcą i pomniejszona zostanie 

inwestycja o podbudowę z tego istniejącego boiska, ale umowę musimy mieć podpisaną na te 

1 214 000 zł, a później będzie aneks. W ubiegłym roku składaliśmy wniosek na "Orlika" dla 

ZS w Żakowie, ale nie udało się, dlatego też najlepsze miejsce to Siennica. 

 
Pan Przemysław Ceregra - stwierdził, że z naszej strony jest 500 tys. zł, ale z zewnątrz 

dostajemy ponad 600 tys. zł, prędko taka druga szansa nam się nie trafi. 
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Pan Stanisław Majszyk - stwierdził, że ta sztuczna nawierzchnia została sfinansowana ze 

środków zewnętrznych i mamy teraz to zepsuć? 

 
Pan Krzysztof Adamiec - zgłosił wniosek o zdjęcie zadania "Orlik 2012" z działu inwestycji. 

 
Głosowanie za wnioskiem Pana radnego Krzysztofa Adamca -  

zdjęcie zadania "Orlik 2012" z działu inwestycji 

za - 5 głosów 

przeciw - 4 głosy 

wstrz. się - 5 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Głosowanie za uchwałą po wprowadzonych zmianach 

za - 9 głosów 

przeciw - 1 głos 

wstrz. się - 4 głosy 

 

▪ Uchwała Nr XXIV/181/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 sierpnia 2009r.                    
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Siennica za 2008 rok - 
została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXIV/182/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 sierpnia 2009r.               

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Siennica - została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXIV/183/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 sierpnia 2009r.               
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi 

Siennica obręb Stara Wieś 0030 

 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - stwierdził, że jeśli mienie wsi jest sprzedawane cześć pieniędzy 

dostaje wieś, Stara Wieś nie dostała ani złotówki ze sprzedaży lecznicy. Zgłosił wniosek, aby 

cześć pieniędzy ze sprzedaży przeznaczyć na projekt kanalizacji. 

 
Pan Jacek Zwierz - wyjaśnił, ze prawdą jest, że gmina część pieniędzy przeznacza dla 

mieszkańców, ale tylko wtedy gdy mieszkańcy sami to budowali, a tu mamy do czynienia              

z działkami. 

 
Pan Wójt - poinformował, że każda działka został wyceniona na 50 tys. zł. 

 
Głosowanie za wnioskiem radnego Pana Zbigniewa Szuberta - 

część pieniędzy ze sprzedaży mienia przeznaczyć na projekt kanalizacji wsi 

za - 14 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Głosowanie za uchwałą 
za - 10 głosów 
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przeciw - 1 głos 

wstrz. sie - 3 głosy 

 

Ad. pkt 10 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pan Jacek Zwierz – poinformował, ze Wojewoda Mazowiecki uchylił uchwałę Rady 

dotyczącą odpłatności za punkty przedszkolne /przedstawił treść postanowienia/.   

 
Pan Zbigniew Szubert – poprosił o dokończenie wycinki krzewów, która została zaczęta,               

a nie dokończona. Stwierdził, że w przypadku żwirowni będzie to określone w miejscowości 

jako grabież, pozbawienie mienia wiejskiego bez zgody mieszkańców. 

 
Pan Franciszek Witek – poruszył sprawę bieżącego utrzymania dróg - stwierdził, że                     

w czasie gdy nie było równiarki stan dróg był lepszy, a dowożony jest zwykły piach a nie 

żwir. Nie do przyjęcia jest aby sołtys nie wiedział ile jest wywrotek żwiru, to powinno być 
konsultowane, na niektórych ulicach tego piachu jest już za dużo, lepiej więcej równać drogi. 

Zwrócił również uwagę na stan utrzymania dróg - na trasie Pogorzel - Łękawica potrzebne 

jest koszenie poboczy. Poprosił również o udzielenie odpowiedzi na swoją ostatnią 
interpelację.  
 
Pan Krzysztof Pajda – poinformował, że jest popękany odcinek asfaltu u niego i trzeba to 

zabezpieczyć przed zimą. 
 
Pani Weronika Wiącek /sołtys wsi Dąbrowa/ - zauważyła, że u niej na wsi nie ma żadnego 

znaku ograniczającego prędkość i poprosiła o ich postawienie. Zapytała również o możliwość 
poszerzenia drogi przy krzyżu. 

 
Pan Stanisław Kot /sołtys wsi Chełst/ - poinformował, że wpływają do niego skargi od 

działkowiczów, że nie mają gdzie zostawić śmieci, czy nie można postawić kontenera? 

Zapytał również co z drogą od Chełstu do Teresina? Poruszył sprawę anteny internetowej, 

która została zainstalowana na jego dachu, nie został dość dostatecznie poinformowany, że to 

będzie miało 12 m wysokości a teraz uszkodziło mu dach. 

 
Pan  Sławomir Kozera /sołtys wsi Kośminy/ - zapytał o dalszą wycinkę zarośli, kiedy 

będzie wznowiona? Zapytał również dlaczego nie została porównana droga przez las                                  

z Kośmin do Łysej Góry? 

 
Pan Franciszek Witek – poruszył sprawę stanu bezpieczeństwa na drodze 802 - ostatnio 

miały miejsce 2 wypadki na tej drodze, jeden dotyczył wyprzedzania, a drugi samochód 

wjechał na słupki przy remizie. Wyprzedzanie na terenie wsi jest nagminne, pomimo że są 
znaki zakazujące, zaproponował ustawienie wzdłuż drogi znaków dotyczących zakazu 

wyprzedzania przez samochody osobowe. 

 
Pan Wójt – udzielił odpowiedzi w następujących sprawach: 

- równanie dróg i jakość żwiru - jest przeciwny dowożeniu żwiru, który jest coraz gorszy, 

trzeba znaleźć środki na zakup tłucznia, będzie to trwalsze. Konieczne jest wzmożenie 

częstotliwości równania, będzie to lepsze niż dowożenie żwiru. 

- Dąbrowa - znaki były stawiane zgodnie z przepisami, my sami tego nie możemy zmienić, 
trzeba wystąpić do starostwa o zmianę organizacji ruchu i znaki ograniczenia prędkości 

- koszenie poboczy - była prowadzona rozmowa z Zarządem Dróg, jest na to zgoda, ale nie 

mamy chętnych, którzy by to zrobili 



 - 10 -

- droga do Łysej Góry - żwir był tam dowożony i była ona równana, a po niedzieli będzie 

kolejne równanie 

- prace interwencyjne - na chwilę obecną ci pracownicy są na zastępstwach na oczyszczalni              

i składowisku 

- poszło pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, Pan dyr. Zyśk przekazał nam że pismo 

poszło dalej i czekamy na odpowiedź 
- śmieci z działek - nie ma powrotu do kontenera, trzeba znaleźć grunt do wygrodzenia, ale 

musi być zgoda właściciela działki na zrobienie boksu, aby firma mogła to zabierać 
 
Pan Radosław Legat – udzielił odpowiedzi: 

- droga na Swobodzie - można poprosić inwestora o wycenę zabezpieczenia tego i trzeba 

zrobić zmiany w budżecie, gdyż na chwilę obecną nie ma na to środków 

-  poszerzenie drogi w Dąbrowie - tam sta prawny na to nie pozwala, w tym momencie 

potrzebny jest projekt w specustawie albo spytać mieszkańca czy odsprzeda kawałek działki, 

gdyż wywłaszczenie trwa długo i jest drogie 

- wieża internetowa - jest to trochę większa konstrukcja niż sołtys przypuszczał, muszą się 
państwo dogadać o ewentualną rekompensatę lub przeniesienie tego w inne miejsce, gdyż 
było to prywatnie podjęte, bez udziału gminy. 

 
Pan Jacek Zwierz – stwierdził, że równanie dróg w tym roku było najgorsze, jest to typowy 

brak gospodarności. Jedna firma dowozi, a druga równana i nie ma między nimi 

porozumienia. Dzisiaj zdominowało nas drogownictwo, ale są one w kiepskim stanie. 

Równanie dróg na dzień dzisiejszy nie jest dokończone, albo wcale go nie było. Najpierw 

wyprofilujmy drogę, a później dowoźmy i tłuczeń najlepiej. 

 
Pani Wiesława Pieńkowska – poinformowała, że ukazała się zmiana uchwały dotycząca 

dotacji dla niepublicznych przedszkoli, będzie to dotacja w takiej wysokości jaką my 

dotujemy własne przedszkole. 

 
Pan Wójt – poruszył sprawę projektu zagospodarowania stawów w Grzebowilku - zapytał 

czy zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie środki na to zadanie i czy szukać projektanta?  

 
Pan Radosław Legat – poinformował, że wsie stworzyły plany odnowy swoich 

miejscowości, a teraz potrzebny jest do tego projekt. Nie są one realne do budowy w tym 

roku, ale w przyszłym jest to możliwe.  

 
Pan Aleksander Kot – wyjaśnił, że ten plan odnowy jest już opracowany i zatwierdzony, 

trzeba to teraz realizować. Sama dokumentacja długo trwa, trzeba zabezpieczyć środki w 

przyszłorocznym budżecie. 

 
Pan Jacek Zwierz – stwierdził, iż trudno dzisiaj zagłosować nad przyszłorocznym budżetem, 

którego jeszcze nie ma, ale osobę do projektu można znaleźć. 
 
Pan Wójt – wyjaśnił, że był to wniosek intencyjny, bez przyzwolenia radnych nie może 

nikogo szukać. 
 
Pani Agnieszka Uścińska – wyjaśniła, ze chodzi tutaj o wyrażenie opinii czy szukać 
projektanta do konkretnego zadania. 

 
Pan Franciszek Witek – zgłosił wniosek, aby wstrzymać się z tym działaniem do 

opracowania budżetu na przyszły rok. 
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Głosowanie nad wnioskiem pana Franciszka Witka – 

najpierw opracować budżet na 2010 rok 

za – 8 głosów 

przeciw - 2 głosy 

wstrz. się – 4 głosy 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

 

Ad. pkt 11 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
W danym punkcie brak było interpelacji i wniosków radnych. 

 

Ad. pkt 12 
Protokół Nr XXIII/09 z sesji odbytej w dniu 30 czerwca 2009r. został przyjęty przy jednym 

głosie wstrzymującym się. 
 

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

XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

                                                                                          
 

 

Protokołowała: 

Chwesiuk Ewa 

Ref. d/s Rady Gminy 


