
PROTOKOŁ Nr XXX/10 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 24 czerwca 2010r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10

10
,  a zakończono o godz. 15

00
. 

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

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pan Przemysław Ceregra zam. Siennica 

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. Pan Leszek Dąbrowski    - Komendant Gminny OSP 

7. Pan Paweł Parobczak       - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP 

8. Pan Paweł Winek       - Z-ca Komendanta KPP w Mińsku Maz. 

9. Pan Daniel Niezdropa      - Rzecznik Prasowy KPP Mińsk Maz. 

10. Pan Maciej Łukasiak       - Prezes Stow. Roz. Wsi Pogorzel, N. Pogorzel i Okolic 

11. Pan Cezary Paszkowski   - Wiceprezes Stow. Roz. Wsi Pogorzel, N. Pogorzel i Okolic 

12. Pani Izabela Florowska    - zam. Mińsk Mazowiecki 

13. Pan Piotr Rosik       - Prezes OSP Żaków 

14. Pan Krzysztof Adamiec   - Prezes OSP Dzielnik 

15. Pan Walenty Sibilski       - Prezes OSP Grzebowilk 

16. Pan Kazimierz Sadowski - Prezes OSP Starogród 

17. Pan Franciszek Witek      - Prezes OSP Pogorzel 

18. Pan Andrzej Trybuch       - Prezes OSP Wólka Dłużewska 

19. Pan Andrzej Rozwadowski - Gospodarz OSP Grzebowilk 

20. Pan Michał Niewczas      - Z-ca Naczelnika OSP Żaków 

 

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

Ponadto na sali obecni byli: 

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

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

 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siennica. 

6. Ocena funkcjonowania OSP na terenie gminy Siennica. 

7. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                

w roku 2009. 

8. Informacja na temat zaewidencjonowanych zabytków na terenie gminy Siennica. 

9. Rozpatrzenie wniosków w sprawie użyczenia budynków szkół podstawowych w Nowej 

Pogorzeli i Nowym Zglechowie. 

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 
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▪ zmian w budżecie gminy na 2010r. 

▪ zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

▪ zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Siennica za 2009r. 

▪ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne 

niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania 

▪ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości 

Grzebowilk 

▪ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowy Starogród 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

13. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/10 z sesji odbytej w dniu 22 kwietnia 2010r.       

14. 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 
Pan Franciszek Witek - przywołał sesję z lutego, gdzie był omawiany temat analizy 

funkcjonowania urządzeń komunalnych, w wyniku dyskusji zgłosił wniosek, aby opracować 
program naprawczy. Wniosek został przegłosowany, minęła sesja kwietniowa, mamy koniec 

czerwca i nie widzę tego punktu w porządku obrad. Zapytał dlaczego ten temat nie został 

poddany pod obrady i czy jest już gotowy ten program? Stwierdził, że nie możemy tak działać, 
że te ustalenia nie są respektowane. Postawił wniosek o wprowadzenie tego punktu,  o ile               

są przygotowane dokumenty. 

 
Pan Wójt - poinformował, że nie są przygotowane dokumenty, będzie sprawozdanie                      

za I półrocze dotyczące dostarczania wody, wtedy będziemy mieli dokładny obraz sytuacji.  

 

Głosowanie za porządkiem obrad 

za - 13 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 
Porządek został przyjęty. 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Siennica za okres od 23 kwietnia                         

do 24 czerwca 2010r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 

Pan Zbigniew Szubert - poruszył następujące sprawy: 

- ul. Tartaczna - znak drogowy na nowo wybudowanej ulicy stoi w środku chodnika, trzeba to 

zmienić, 
- droga wojewódzka - czy jest już dalszy harmonogram  prac? 

- likwidacja GCI - można by je przenieść ewentualnie do biblioteki.  
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Pan Wójt - odniósł się do sprawy ul. Tartacznej - odbioru jeszcze nie było, a do tego czasu 

musi to być usunięte. Jeśli chodzi o drogę wojewódzką - na spotkaniu zapadła decyzja, że nie 

będzie to zaczynane od ronda, gdyż brak będzie możliwości odprowadzenia wody                          

z kanalizacji. Prace zaczęto od strony Pogorzeli, podwykonawca zacznie budowę kanalizacji                

w lipcu, w tym roku będzie również przebudowa mostku na rzece. 

 
Pan Franciszek Witek - zapytał jaki jest plan zagospodarowania żwiru przy cmentarzu? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że wykonawca, który budował ulicę Tartaczną nie określił się co do 

przeznaczenia tego żwiru, jeśli będzie on dla nas to my to rozplantujemy na drodze przy 

cmentarzu jako przygotowanie pod miejsca parkingowe lub ewentualnie na nasze drogi 

zostanie rozwieziony. 

 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Brak w danym punkcie interpelacji, wniosków i oświadczeń radnych. 

 

 

Ad. pkt 5 

Ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siennica przedstawił Pan 

Paweł Winek – Z-ca Komendanta KPP Mińsk Maz. 
(Materiał w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pani Edwarda Rutkowska - zapytała jakie są szanse utworzenia posterunku policji                      

w Siennicy? 

 
Pan Zbigniew Szubert - stwierdził, że prewencja jest bardzo istotną rzeczą, w czasie wyborów 

przyjeżdżali do komisji wyborczych i sprawdzali czy się nic nie dzieje, przydałby się jednak 

posterunek w gminie. 

 
Pani Magdalena Ochmańska - poprosiła o częstsze kontrole na drodze w Starogrodzie, chodzi 

konkretnie o zakręt przy szkole lub ograniczenie prędkości w tym miejscu. 

 
Pan Paweł Winek - wyjaśnił następujące sprawy: 

- posterunek policji w Siennicy - w poprzednim roku też był poruszany ten temat, dysponujemy 

okrojonym budżetem w tym roku, na dzień dzisiejszy w planach Komendy Stołecznej nie ma 

posterunku, aż do 2012 roku.  

- fotoradar - ustawiany jest w miejscach najbardziej zagrożonych, trudno powiedzieć kiedy 

znowu będzie stał w Starogrodzie, ale zostanie to zgłoszone, na stale jednak nie ma takiej 

możliwości. 

 
Pan Franciszek Witek - stwierdził, że informacja była rzeczowa, konkretna, mało słów, ale 

dużo treści. Gmina Siennica należy do najbardziej bezpiecznych, a wykrywalność jest duża. 

Jeśli chodzi o wypadki to najbardziej zagrożeni są piesi na drodze wojewódzkiej 802, Nowa 

Pogorzel, Pogorzel, Siennica i Żaków, w tych miejscowościach niezbędne jest wykonanie 

chodnika dla bezpieczeństwa pieszych. Z przykrością odnotował, że nie ma na dzisiejszej sesji 

dzielnicowego. Zapytał czy w tym lokalu po byłym posterunku urzęduje dzielnicowy, jeśli tak 

to w jakich dniach i godzinach lub w Mińsku Mazowieckim? Pozytywnie ocenił przejście 

gminy Siennica pod kuratelę Komendy Powiatowej policji w Mińsku Mazowieckim.  
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Pani Hanna Dąbrowska /sołtys wsi Nowy Zglechów/ - zapytała kiedy anulowane są punkty 

karne? 

 
Pan Paweł Winek - poinformował, że dzielnicowy pracuje w Mińsku Mazowieckim, ale jego 

głównym zadaniem jest praca w terenie, natomiast jeśli chodzi o godziny jego urzędowania to 

przekaże taką informację do Urzędu Gminy. Odnośnie punktów karnych - są one likwidowane 

po roku. 

 
Pan Wójt - stwierdził, że bezpieczeństwo w naszej gminie jest na wysokim poziomie, szkoda 

że rozmowy z Wójtem Latowicza i Komendantem niestety nie przyniosły efektów w sprawie 

utworzenia wspólnego posterunku dla dwóch gmin. Podziękował także za kontrole w ruchu 

drogowym oraz pracę dzielnicowego, jest to nowa osoba, jednak w terenie szybko się 
zaklimatyzował, przyjął również zaproszenie do pracy w Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 
Pan Jacek Zwierz - poinformował, że nasza gmina jest też trochę wypoczynkowa w lecie, 

dlatego poprosił o zwiększenie patroli w tym okresie na wsiach. Życzył jeszcze lepszych 

wyników w pracy. 

 

 

Ad. pkt 6 

Funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Siennica przedstawił Pan Leszek 

Dąbrowski – Komendant Gminny OSP. 
(Materiał w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Jacek Zwierz - stwierdził, że w tym sprawozdaniu brakuje mu tylko kwoty jaka dysponują 
jednostki OSP, m.in. na ubrania itp. Podziękował także strażakom za ich pracę. 
 
Pan Leszek Dąbrowski - wyjaśnił, że zwykłe ubranie do akcji kosztuje około 1500 zł, a sprzęt 
i buty strażacy kupują z nagród. Pieniądze przydzielone są jedynie na bieżące utrzymanie 

obiektów. 

 
Pani Edwarda Rutkowska - poinformowała, że Komisja Rewizyjna na jednym ze swoich 

posiedzeń zajmowała się wydatkami OSP.  

 
Pan Paweł Parobczak - uzupełnił dane o powiat miński oraz gminę Siennica. W 2009 roku 

było 1545 zdarzeń na terenie powiatu, w tym 53 w gminie Siennica, pożary - w powiecie 543, 

w gm. Siennica - 12. Najwięcej pożarów powstawało w obiektach mieszkalnych, lasach, 

uprawach i rolnictwie, a główne i przyczyny to nieostrożność przy otwartym ogniu, wadliwe 

urządzenia grzewcze, następstwa innych zagrożeń. Podziękował za współpracę jednostkom 

OSP z terenu gminy Siennica. 

 
Pan Jacek Zwierz - poinformował, że był na spotkaniu strażaków w Żakowie, jest tam wielu 

młodych i starszych, życzył takiej ilości ochotników innym jednostkom. 

 

 

Ad. pkt 7 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2009r. przedstawił Pan Grzegorz Zieliński - Wójt Gminy. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 
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Dyskusja: 
Pani Edwarda Rutkowska - stwierdziła, że środki finansowe przyznane szkołom - 800 zł - na 

programy profilaktyczne powinny być zwiększone, w Zespole Szkół w Siennicy dzieci są               
w wieku podatnym na różne używki. 

 
Pan Walenty Sibilski - sprostował, iż w Grzebowilku został zakupiony komplet do piłki 

siatkowej, a nie do tenisa stołowego. 

 
Pan Franciszek Witek - zapytał o grupę AA "W Klasztorze", z czyjej inicjatywy ona 

powstała? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że do ks. Mariusz Ochnika zgłosiła się grupa, która ma problemy                 

z alkoholem, o możliwość spotykania się co niedzielę, była to oddolna inicjatywa. 

 
Pan Zbigniew Szubert - odniósł się do propozycji Pani Rutkowskiej i stwierdził, że część 
pieniędzy Komisji można przeznaczyć dla ZS Siennica. 

 

 

Ad. pkt 8 

Informacja na temat zaewidencjonowanych zabytków na terenie gminy Siennica. 

 
Pan Jacek Zwierz - zaproponował, aby informację o zabytkach wywiesić na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie, a dyskusję prowadzić w kierunku co dopisać, czego brakuje a powinno się znaleźć, 
co można odrestaurować, uratować przed zniszczeniem. 

 
Pan Zbigniew Szubert - wyjaśnił, że opieka nad zabytkami jest jako zadanie własne gminy. 

Ewidencja zabytków to jest I krok, możemy także gromadzić zdjęcia, jak również opisy tych 

zabytków. II krok to zadania zaradcze, np. sprawdzenie prze wojewódzkiego konserwatora 

zbytków czy np. w kościele po pożarze jest wyposażenie wewnętrzne. Na cmentarzu 

parafialnym niszczeje kaplica, można by ją zabezpieczyć, przekazać 10% z funduszu 

sołeckiego na modernizację nagrobków. 

 
Pan Jacek Zwierz - stwierdził, że można zrobić taki rejestr zabytków ze zdjęciami i opisem, 

jeśli chodzi o cmentarz to jest sprawa bardziej parafii niż gminy. 

 
Pan Zbigniew Szubert - wyjaśnił, że środki z funduszu sołeckiego będą tylko z sołectw 

Siennicy. 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że w przyszłorocznym budżecie jest zapis o funduszu sołeckim, jednak 

musi być zebranie i zgoda mieszkańców sołectw Siennica oraz uchwała rady sołeckiej. jeśli 
chodzi o kościół to możemy wystąpić do konserwatora o informacje, co on ma wpisane w 

swoim rejestrze, co było przed i po pożarze. 

 

 

Ad. pkt 9 
Pan Wójt - poinformował, że Pani Izabela Florowska oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Pogorzel, Nowa Pogorzel i Okolic złożyli stosowne wnioski dotyczące użyczenia budynków 

szkół w Nowym Zglechowie i Nowej Pogorzeli na cele oświatowe, następnie odczytał                   

te wnioski Radzie Gminy. 

 
Pan Maciej Łukasiak - odczytał wstęp do ustawy o systemie oświaty, a następnie 

poinformował, ze po sesji lutowej rodzice szkoły w Nowej Pogorzeli postanowili stworzyć 
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stowarzyszenie i ratować szkołę. Współpracujemy z innymi organizacjami, chcemy stworzyć 
szkołę, gdzie nauczyciele znają swoich uczniów, dlatego ważna jest dla nas decyzja                   

o użyczeniu nam tego obiektu. Poinformował, że w klasach I-VI zadeklarowanych jest                    

51 dzieci, oraz przedszkole z 13 dziećmi (3-5 lat i poniżej). Jest już dyrektor, jak również chętni 

do pracy nauczyciele. Poprosił o przychylenie się do prośby Stowarzyszenia. 

 
Pan Zbigniew Szubert - pogratulował tym społecznościom zorganizowania się, natomiast jeśli 
chodzi o pozostałe szkoły to wypowie się na sesji wrześniowej, w celu dalszej restrukturyzacji 

sieci szkół. 

 
Pani Izabela Florowska - poinformowała, że budynek szkoły jest w dobrym stanie, chętnych 

dzieci jest dużo, Jest również plac zabaw dla dzieci, będzie starała się stworzyć przedszkole. 

 
Pan Franciszek Witek - stwierdził, ze dyskutujemy ogólnie o użyczeniu, a to powinno być 
skonkretyzowane, w Nowej Pogorzeli Stowarzyszenie chce to na czas nieokreślony. 

 
Pani Agnieszka Uścińska - wyjaśniła, że umowa użyczenia nie podlega rygorom,                         

a kompetencje użyczenia należą do Wójta, ale jest to ważna sprawa, więc ten punkt musiał być 
na sesji. Umowa użyczenia z natury jest nieodpłatna. Jeśli ktoś ma inne zdanie w tej sprawie, to 

na sesji jest możliwość wypowiedzenia się. 
 

Głosowanie w sprawie wniosku o użyczenie budynku  

szkoły podstawowej w Nowej Pogorzeli 

za - 13 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 
Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Głosowanie w sprawie wniosku o użyczenie budynku  

szkoły podstawowej w Nowym Zglechowie 

za - 13 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 0 głosów 
Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

 

Pan Jacek Zwierz - życzył powodzenia, zarówno Pani Florowskiej jak i Stowarzyszeniu,              

w prowadzeniu tych szkół. 

 
Pani Kazimiera Duszczyk /sołtys wsi Zglechów/ - powiedziała: "Szkoła jest jedyną kultura na 

wsi i niech tak pozostanie." 

 

 

Ad. pkt 10 

Rada podjęła następujące uchwały: 

 

▪▪▪▪ Uchwała Nr XXX/226/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2010r. - została jednogłośnie przyjęta. 

 

Dyskusja: 
Pan Wójt - wniósł autopoprawkę do uchwały, zmiana kwoty na przydomowe oczyszczalnie. 
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Pan Radosław Legat - wyjaśnił, że odbyło się w dniu dzisiejszym otwarcie ofert na 

przydomowe oczyszczalnie, wpłynęły 2, firmy AWAS z Warszawy i TASTA z Siedlec. Tańsza 

wyniosła 3,5 mln zł, jednak w tej tańszej są braki, dlatego trzeba się zabezpieczyć finansowo. 

 
Pan Zbigniew Szubert - zapytał o pkt 12 w załączniku do uchwały, jest tam mowa o budowie 

hali w Żakowie, jednak na razie nie ma wsparcia zewnętrznego, więc pozostaje to tylko jako 

zapis programowy? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że na tym etapie nie ma potrzeby zdejmowania tego punktu, to nie 

dotyczy roku 2010. 

 
Pan Aleksander Kot - zapytał o ul. Graniczną i Wiśniową, to są prognozy na dwa lata. 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że przy projektowaniu budżetu znajdują się propozycje na lata następne, 

ten załącznik nie jest trwały, szczególnie dotyczy to dróg, jeśli są możliwości realizacji to 

wprowadzamy do budżetu środki. W tym roku przypada 20-lecie samorządu terytorialnego, 

około połowy lipca będzie uroczyste spotkanie dla radnych i sołtysów z tych lat.  

 

 

▪▪▪▪ Uchwała Nr XXX/227/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej - została podjęta w wyniku głosowania: 

za - 12 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 1 głos 
 

 

▪▪▪▪ Uchwała Nr XXX/228/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie 
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Siennica za 2009r. - została jednogłośnie 

przyjęta. 

 

Dyskusja: 
Pan Franciszek Witek - zapytał, czy do tego zobowiązania długoterminowego dojdzie kwota 

500 tys. zł z dzisiejszej sesji? 

 
Pani Krystyna Pałdyna - wyjaśniła, że od kwoty 4 mln zł należy odjąć 900 tys. zł spłaty 

kredytów i pożyczek i dodać 500 tys. zł z dzisiejszej sesji. 

 

 

▪▪▪▪ Uchwała Nr XXX/229/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby 

prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystywania - została podjęta w wyniku głosowania: 

za - 10 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 3 głosy 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - zapytał dlaczego ta zmiana ma miejsce i z jakich względów? 

 
Pan Franciszek Witek - zapytał o zapis w § 4 pkt 2, czy to chodzi o oddział przedszkolny przy 

szkole, czy to dotyczy oddziału prowadzonego przez stowarzyszenie? 
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Pan Wójt - poinformował, że szkoła w Nowej Pogorzeli będzie prowadzona na prawach szkoły 

publicznej. 

 
Pani Wiesława Pieńkowska - chodzi tu głównie o punkty przedszkolne i zespoły 

przedszkolne, powstały takie w Starogrodzie i Grzebowilku. 

 
Pan Franciszek Witek - zapytał w jakiej wysokości otrzyma stowarzyszenie środki na oddział 

przedszkolny? 

 
Pani Skarbnik - wyjaśniła, że będzie to prawdopodobnie 50% wydatków bieżących na jednego 

ucznia.  

 
Pani Agnieszka Uścińska - wyjaśniła, że uchwała była opracowywana na podstawie ustawy             

o systemie oświaty, my tylko doprecyzowujemy przepisy, które należą do kompetencji Rady. 

Jeśli szkoła powstanie, wówczas będziemy się zastanawiać czy zastosować przepisy naszej 

uchwały lub przepisy ogólne ustawy. 

 
Pan Franciszek Witek - zapytał, czy na oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach 

podstawowych jest subwencja, czy są dotowane z budżetu państwa? 

 
Pani Skarbnik - wyjaśniła, że oddziały przedszkolne to zadanie własne gminy, subwencje są 
na szkoły podstawowe i gimnazjum. 

 
Pan Franciszek Witek - zapytał, czy oddział przedszkolny prowadzony przez stowarzyszenie    

i przez osobę prywatną będzie dotowany przez gminę? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że jeśli będzie to przedszkole to tak będzie dotowane, ale jeśli chodzi              

o oddział przedszkolny to niestety nie zna odpowiedzi. 

 

 

▪▪▪▪ Uchwała Nr XXX/230/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości 
Grzebowilk - została podjęta w wyniku głosowania: 

za - 12 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 1 głos 

Dyskusja: 
Pan Walenty Sibilski - poinformował, że ta sprawa ciągnie się już długi czas, jeśli istnieje 

możliwość przekazania w formie darowizny tego terenu, to strażacy chcą z tego skorzystać. Na 

tym terenie jest już zrobione boisko z oświetleniem. Z naszej strony jest zapewnienie, że ten 

teren nie zostanie odsprzedany, będzie wykorzystywany na cele statutowe straży. 

 
Pan Aleksander Kot - zaprosił wszystkich na festyn "KAZIUKI" w najbliższą niedziele do 

Grzebowilka, a przy okazji będzie można obejrzeć te działki i co tam zostało zrobione. 

 

 

▪▪▪▪ Uchwała Nr XXX/231/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowy Starogród - została 

podjęta w wyniku głosowania: 

za - 9 głosów 

przeciw - 3 głosy 
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wstrz. się - 1 głos 

Dyskusja: 
Pan Aleksander Kot - stwierdził, że zbycie tej nieruchomości jest słuszne, ale czy tam nie ma 

drogi dojazdowej do innej działki? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że dokładnie widać na mapie całościowej, tam nie ma żadnej drogi, jest to 

granica działek. 

 

 

Ad. pkt 11 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pan Zbigniew Szubert - powrócił do tematu likwidacji GCI oraz zapytał o przetarg dotyczący 

wycięcia drzew. 

 
Pan Aleksander Kot - poinformował, że PKS w Mińsku mazowieckim przetworzył się w 

spółkę, więc teraz prawdopodobnie z Grzebowilka nie będzie dojazdu do Siennicy, ponieważ 
nie będzie to opłacalne. Zapytał czy będzie możliwa interwencja w tej sprawie?  

 
Pan Stanisław Majszyk - poinformował, że był w piątek u Pana Wójta w sprawie śmieci przy 

stawach w Nowej Pogorzeli, nie było wiadomo czy mają podpisaną umowę, ale śmieci miały 

być zabrane, jednak do dnia dzisiejszego tak się nie stało. 

 
Pani Wiesława Pieńkowska - poinformowała, że w tym roku będzie Powszechny Spis Rolny, 

spisywane będą powierzchnie użytków rolnych, zwierzęta, maszyny rolnicze. Spis odbędzie się 
w dniach od 08.09 do 31.10.2010r., mamy 6 rachmistrzów spisowych i jednego rezerwowego. 

 
Pan Franciszek Zwierzyński - poinformował, że wśród zabytków jest pomnik 

pomordowanych w Łękawicy. Gminy sąsiednie mają takie święta, wasza gmina też mogłaby 

zadbać o to, zaangażować szkoły i zrobić jakąś krótką uroczystość. Następnie krótko 

przedstawił to wydarzenie, po którym został postawiony pomnik. 

 
Pan Franciszek Witek - odniósł się do sprawy gospodarki śmieciowej - wiele samorządów 

wprowadziło podatki "śmieciowe", ma nadzieję że na najbliższej sesji będzie gotowy program 

naprawczy gospodarki komunalnej. 

 
Pan Wójt - wyjaśnił następujące sprawy: 

- GCI - nie ma potrzeby przenoszenia tam gdzie to już jest, w bibliotece są już zestawy 

komputerowe, jest również obok wioska internetowa, która też nie spełnia do końca swoich 

celów, a z połową czerwca zakończyło się finansowanie tego pracownika przez Urząd Gminy. 

Jeśli chodzi o sprzęt z GCI to ksero przeniesiono do Urzędu, komputery dostała szkoła, 

biblioteka wzięła niszczarkę, a meble zostają w tamtym pomieszczeniu. 

- autobusy z Grzebowilka - poinformował, że ta spółka przejęła kilka PKS-ów                                  

w województwie, jednak nadal jeszcze funkcjonuje obecny Zarząd i należy z nimi rozmawiać. 
- śmieci przy stawach - do tej pory nie spłynęła umowa do firmy Remondis, jednak było im 

przekazane aby zabrali śmieci, widać nie zrobili tego, jutro ktoś z Urzędu je zabierze. 

- wycinka drzew - wpłynęła tylko jedna oferta od firmy, gdyż od osób prywatnych brak było 

ofert. 

 
Pani Edwarda Rutkowska - odniosła się do organizacji corocznych dożynek - stwierdziła,           

że powinniśmy wykorzystywać miejscowe talenty zamiast tych profesjonalnych artystów, 

szkoły i dzieci mogły by coś przedstawić, mamy kabaret, koła gospodyń wiejskich. 
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Zaoszczędzimy trochę środków, wystarczy jakiś dobry zespół i trochę wcześniej można zacząć 
zabawę. 
 
Pan Mieczysław Krasiński /sołtys wsi Lasomin/ - zapytał o drogi lokalne z funduszu 

sołeckiego. 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że już wkrótce to zadanie będzie realizowane. 

 
Pan Jacek Zwierz - odniósł się do wypowiedzi Pani Rutkowskiej - warto pokazać szkoły na tej 

imprezie, pomimo że to będą wakacje, zaoszczędzimy trochę środków finansowych. 

 

 

Ad. pkt 12 
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
Brak było w danym punkcie interpelacji i wniosków radnych. 

 

 

Ad. pkt 13 
Protokół Nr XXIX/10 z sesji odbytej w dniu 22 kwietnia 2010r. został jednogłośnie przyjęty.                                

 

 

Ad. pkt 14 
Dziękując wszystkim za udział w obradach, Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia                

XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono 

 

 

 

 
Protokołowała: 

pinsp. d/s Rady Gminy  

       
Ewa Chwesiuk               

         


