
PROTOKOŁ Nr XXI/09 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 23 kwietnia 2009r. 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10

07
,  a zakończono o godz. 16

20
. 

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

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pani Magdalena Ochmańska zam. Starogród 

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 Goździk           - Przewodnicząca GKRPA 

8. Pani Lucyna Adamiec                                - Kierownik GOPS w Siennicy 

9. Pani Elżbieta Jurkowska                            - Dyr. GBP w Siennicy 

10. Pan Roman Jaguścik           - Prezes Oddziału ZNP w Mińsku Maz. 

11. Pani Barbara Zawadzka           - Prezes Ogniska ZNP 

oraz 27 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto na sali obecni byli: 

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

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. Ocena stanu funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy (realizacja zadań 

statutowych przez SPZOZ w Siennicy w 2008r.) wraz z podjęciem stosownej uchwały. 

6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             

w 2008 roku. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. 

8. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 2008 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ zmian w budżecie gminy na 2009r. 

▪ ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica 

▪ wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych SA prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej we wsi Grzebowilk 

▪ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Żaków 

11. Przedstawienie skargi Pana Franciszka Witka na działalność Przewodniczącego Rady                

i Wójta Gminy Siennica. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

14. Przyjęcie protokołu Nr XX/09 z sesji odbytej w dniu 19 lutego 2009r.       

15. 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 - zgłosił wniosek o zmianę treści pkt 11, stwierdził, że zredagowany 

jest on w sposób zbyt ogólny. Wyjaśnił, że skarga nie jest wnoszona przez jakiegoś krawca, 

szewca czy innego rzemieślnika z Pogorzeli, tylko jest wnoszona przez radnego, i to radnego 

funkcyjnego, Przewodniczącego Komisji Edukacji. W dalszej części punktu jest zapis, że 

skarga jest na działalność Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy, nie jest to adekwatny 

zapis do tego co skarżący napisał w swojej skardze, gdyż nie jest to na całokształt pracy 

Przewodniczącego, lecz dotyczy konkretnej sprawy, sesji zwołanej na dzień 19 lutego 2009r.        

i odbytej w tym też dniu. 

 
Pan Jacek Zwierz -  wyjaśnił, że jest to konkretny punkt obrad, a skarga będzie 

przedstawiona w całości. Natomiast jeśli Pan Franciszek Witek uważa, że powinien ten punkt 

brzmieć inaczej to wniosek zostanie przegłosowany. 

 

Głosowanie nad wnioskiem Pana Franciszka Witka - zmiana treści pkt 11 - "Przedstawienie 

skargi radnego Pana Franciszka Witka, Przewodniczącego Komisji Edukacji, na działalność 
Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy Siennica w związku ze zwołaną na dzień                          

19 lutego 2009r. i odbytą w tym dniu sesją Rady Gminy w Siennicy" 

za - 7 głosów 

przeciw - 3 głosy 

wstrz. się - 3 głosy 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady. 

 

Głosowanie nad porządkiem obrad 

za - 12 głosów 

przeciw - 0 głosów 

wstrz. się - 1 głos 
Porządek obrad został przyjęty. 

 

 

Ad. pkt 8 

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2008 rok przedłożył Wójt Gminy                                       

– Pan Grzegorz Zieliński. 
                                                                                                  (Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Pan Radosław Legat - Kierownik Ref. ds inwestycji i promocji omówił realizację zadań 
inwestycyjnych w roku 2008. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacek Zwierz odczytał treść                                          
Uchwały Nr 47/S/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                     

w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie opinii                          
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o przedłożonym przez Wójta Gminy Siennica sprawozdaniu z wykonania budżetu               

za 2008 rok. 
Skład Orzekający wydał w twej sprawie pozytywną opinię. 
                                                                                                        (Uchwała RIO w załączeniu) 

 

Ad. pkt 9 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Edwarda Rutkowska przedstawiła wniosek 

wymienionej Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2008 rok. 

 
                                                                                                           (Wniosek w załączeniu) 

 
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Jacek Zwierz zaprezentował treść                    
Uchwały Nr 115/S/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                               

w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 14 kwietnia 2009 r. dotyczącą opinii                                                          

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Siennicy dotyczącym absolutorium dla 

Wójta Gminy za 2008 rok. 
W/w Komisja nie wniosła uwag do w/w wniosku. 

(Uchwała RIO w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - wyjaśnił, że prawidłowe wykonanie budżetu jest nadzorowane przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową. Poruszył jednak kilka najważniejszych spraw 

administracyjnych, też powiązanych z finansami, a mianowicie sprawa Państwa Wocialów - 

Wójt pozytywnie wspomagał mieszkańców wsi, następnie przyłączenie Starej Wsi do 

Siennicy - Wójt był przeciwko, ale wniósł uchwałę pod obrady, kolejna sprawa - reforma 

szkół - Wójt nie brał udziału w głosowaniu, ale jest to decyzja Rady. Stwierdził, że mimo 

różnic w postrzeganiu spraw, nie ma podstaw aby nie przyjąć tej uchwały. 

 
Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXI/162/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2008 rok - w wyniku następującego głosowania: 

za  - 12 głosów, 

przeciw - 0 głosów, 

wstrz. się - 1 głos 
(Uchwała w załączeniu) 

 

Pan Wójt - podziękował radnym za udzielone absolutorium, podkreślając, że jest to praca 

wielu osób, radnych i sołtysów, pracowników Urzędu, którzy mieli wpływ na wynik 

finansowy budżetu za ubiegły rok. Cieszy się z wystąpienia Pana Zbigniewa Szuberta, gdyż 
nie wstyd mieć różne zdanie. Wyjaśnił, że lubi konstruktywną krytykę, wzbogaca ona obraz 

codziennej pracy. 

 

 

                                                                                      


