
PROTOKOŁ Nr XXII/09 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 4 czerwca 2009r. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz. 10

10
,  a zakończono o godz. 14

05
. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 11 tj. 73% składu Rady wg załączonej                     

listy obecności. 

Nieobecni: 
Pani Magdalena Ochmańska zam. Starogród 

Pani Mirosława Kołodziejczyk zam. Bestwiny 

Pan Krzysztof Adamiec zam. Dzielnik 

Pan Przemysław Ceregra zam. Siennica 

 

Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli: 
1. Pan Grzegorz Zieliński          -  Wójt Gminy 

2. Pani Wiesława Pieńkowska   -  Sekretarz Gminy 

3. Pan Radosław Legat               - Kier. Ref. d/s Inwest. i Prom. 

4. Pani Danuta Zwierz   - Z-ca Skarbnika Gminy 

5. Pani Agnieszka Uścińska       -  Radca Prawny Urzędu Gminy 

6. Pani Lucyna Adamiec            - Kierownik GOPS w Siennicy 

7. Pani Elżbieta Jurkowska        - Dyr. GBP w Siennicy 

8. Pan Leszek Dąbrowski          - Komendant Gminny OSP 

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

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

11. Pan Jarosław Ufnal  - Z-ca Komendanta PSP w Mińsku Maz. 

 

oraz 26 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 bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siennica. 

6. Funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Siennica. 

7. Analiza zamierzeń i planów pracy szkół i innych organizacji pod kątem letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

� zmian w budżecie gminy na 2009r. 

� uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 

     Gminy Siennica na lata 2009-2013 

� uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Siennica 

     na lata 2009-2013 
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� wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy 

projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój              

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 

� utworzenia Ośrodka Przedszkolnego w Grzebowilku i ustalenia jego organizacji 

� ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z Punktów Przedszkolnych na terenie 

Gminy Siennica 

� nadania nazw ulicom w miejscowości Siennica 

� zmian w uchwale Nr V/35/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 2007r. w 

sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Siennica miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

9. Sprawy rożne i wolne wnioski. 

10. Odpowiedzi na interpelacji, wnioski i oświadczenia radnych. 

11. Przyjęcie protokołu Nr XXI/09 z sesji odbytej w dniu 23 kwietnia 2009r. 

12. 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 Wójt – wniósł uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Siennicy projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej" 

 
Głosowanie za wprowadzeniem w/w uchwały 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 0 głosów 

 

Porządek obrad, po wniesionych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 23 kwietnia do 4 czerwca 2009r.  

 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert – zapytał o modernizację drogi wojewódzkiej. 

 
Pan Franciszek Witek – zapytał o losy realizacji uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół. 

Osoby znające procedury to wiedzą, jednak w środowisku jest to temat żywy, a w 

sprawozdaniu Wójta nie było informacji, a jest niezbędna informacja co dalej, czy proces jest 

zakończony? 
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Pan Wójt – wyjaśnił, że w końcówce czerwca będzie rozpisany przetarg na modernizację 
drogi przez Siennicę i Starą Wieś, a kiedy będzie to realizowane to nie wiadomo. 

Jeśli chodzi o drugą sprawę to wyjaśnił, że obydwie panie dyrektor wiedziały, że nie ma 

rozstrzygnięcia z Ministerstwa, nie ma likwidacji szkół. 

 

 

Ad. pkt 4 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

 
Pan Zbigniew Szubert - przedstawił swoje oświadczenie na piśmie.  

(Materiał w załączeniu) 

 

Pani Edwarda Rutkowska – odniosła się do wypowiedzi radnego Zbigniewa Szuberta 

odnośnie internatu przy ZS w Siennicy, jest projekt modernizacji i jeśli uda się pozyskać 
środki to będzie on przekształcony w bazę turystyczną, a jeśli chodzi o Stowarzyszenie to jest 

ono bardzo pomocne szkole. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że organem prowadzącym i właścicielem ZS Siennica jest starostwo. 

Gmina, starostwo oraz stowarzyszenie podpisało porozumienie, które ma zwiększyć szanse 

pozyskania środków na modernizację internatu. Dzięki stowarzyszeniu udało się przenieść 
zbiory z Izby Pamiątek. poinformował, że w ostatnią sobotę był zjazd absolwentów, było 

wiele ludzi, widać są związani z tą szkołą. 
 

 

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: 
Pan Zbigniew Szubert – zapytał o finansowanie straży miejskiej w Stanisławowie, ze 

środków komendy czy gminy? 

 
Pan Paweł Winek – wyjaśnił, że nie został poinformowany jaka jest tam organizacja, ale nie 

jest to finansowane ze środków komendy. 

 
Pan Jacek Zwierz – złożył podziękowania za prace naszemu dzielnicowemu, który odchodzi 

na emeryturę, był on dobrym funkcjonariuszem. 

 
Pan Wójt – przyłączył się do podziękowań za współpracę, a także za przyłączenie naszej 

gminy do komendy w Mińsku Mazowieckim. Poinformował, że gmina dołoży środków 

finansowych, jeśli chodzi o utworzenie komisariatu w Siennicy. 

 

 

Ad. pkt 6 

Funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Siennica przedstawił Pan Leszek 

Dąbrowski – Komendant Gminny OSP. 
(Materiał w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Franciszek Witek – poruszył temat „Wioski internetowej” – na komisja była poruszana 

sprawa finansowania jej i podana była kwota 15 tys. zł, Wójt mówił o możliwości 
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dofinansowania z PUP, w materiałach jest nadal 15 tys. zł, poprosił o przybliżenie tematu             

o wiosce, jak doszło do powołania, z czyjej inicjatywy, czy zarząd OSP zdawał sobie sprawę 
z finansowania i jak to ma być w latach kolejnych, co dalej? 

 

Pan Leszek Dąbrowski – wyjaśnił, że dofinansowanie projektu było z EFS na zakup sprzętu, 

6 zestawów komputerowych wraz ze specjalnym oprogramowaniem do szkolenia. Jednym z 

udziałowców jest Zarząd Główny OSP, wniosek był zgłoszony w porozumieniu z Wójtem. 

Warunki były idealne, mamy ogrzewane pomieszczenie, a jedynie potrzebny był remont. 

Koszty utrzymania nie są wielkie, pracownik był do czerwca finansowany z projektu. Gdyby 

nie było żadnego dofinansowania to zarząd straży może sam finansować, jednak nie w takiej 

kwocie. 

 
Pan Wójt – wyjaśnił, że jest dofinansowanie z Urzędu Pracy, dostaniemy 3 780 zł, 11 tys. zł 

będzie z budżetu gminy.  

 

 

Ad. pkt 7 

Analizę zamierzeń i planów pracy szkół i innych organizacji pod kątem letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży przedstawił Pan Wójt. 

 
Pan Wójt – poinformował, że po dyskusji na komisjach zostało wysłane pismo do ZS Żaków 

oraz PSP Siennica odnośnie utworzenia półkolonii. ZS w Żakowie zorganizuje takie 

półkolonie, cały koszty wyniesie 3 896 zł + wynagrodzenie dla kierownika tych półkolonii. 

Pozostałe placówki, oprócz NSP w Dłużewie o raz parafii w Siennicy nie widzą potrzeby 

organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Szkoda , że w PSP w Siennicy nic nie 

będzie, szczególnie, że są takie obiekty jak stadion i hala, które będą dostępne w wakacje. 

 
Pan Zbigniew Szubert – stwierdził, że w Siennicy w przedszkolu i szkole podstawowej brak 

jest dobrej woli i zaangażowania ze strony dyrektorów. W powiecie mińskim jest w wakacje 

jedno przedszkole, które pełni dyżur. 

 

 

Ad. pkt 8 

Rada podjęła następujące uchwały: 

 

▪ Uchwała Nr XXII/166/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r.                        
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. - została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pani Hanna Dąbrowska /sołtys wsi Nowy Zglechów/ - zapytała czy będą podejmowane 

kroki odnośnie powołania funduszu sołeckiego, gdyż do uchwała musi być podjęta do końca 

czerwca? 

 
Pan Stanisław Majszyk - zapytał o kwotę 5 tys. zł na rozgraniczenia, na co są te pieniądze 

przeznaczane? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że jeśli chodzi fundusz sołecki to na komisjach nie było to 

dyskutowane, jednak chciałby usłyszeć głos sołtysów w tej sprawie, czy pieniądze na 

inwestycje mają być rozdrobnione na sołectwa czy też pozostaną w budżecie gminy. 
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Odnośnie rozgraniczeń to te pieniądze wpłacają mieszkańcy a my zlecamy geodecie 

wykonanie rozgraniczenia, gdyż sami mieszkańcy nie mogą za to bezpośrednio płacić. 
 
Pan Zbigniew Szubert - zapytał czy będzie korekta środki na wioskę internetową? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że jest już wprowadzona zarówno po stronie wydatków jak i dochodów. 

� Uchwała Nr XXII/167/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r.                   

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Siennica na lata 2009-2013 -została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - zwrócił uwagę, że odpowiedzialność za wdrożenie tego dokumentu 

bierze Rada Gminy, zapytał jakie mamy możliwości własnych działań? Zapytał również                
o pracownika socjalnego GOPS i pracownika do prac interwencyjnych, z skąd pozyskiwane 

są fundusze, i czy można wymierzać jakąś pracę dla ludzi, którzy notorycznie odmawiają 
pracy? 

 
Pani Lucyna Adamiec -  wyjaśniła, że ośrodek zawiera z rodziną kontrakt socjalny, jeśli 
rodzina nie chce z nimi współpracować to nie może korzystać z pomocy społecznej, a jeśli 
chodzi o finansowanie prac interwencyjnych to w ramach współpracy w Urzędem Pracy. 

 
Pani Wiesława Pieńkowska - wyjaśniła, że rozróżniamy prace społeczne, są one 

wykonywane przez osoby skazane, wyrok przeliczany jest na dni do odrobienia i gmina z 

tego tytułu nie ponosi kosztów. Jest drugi rodzaj, prace społecznie użyteczne, osoby 

korzystające z GOPS mogą wykonywać pracę na rzecz pracodawcy i częściowo pieniądze 

zwracane są z Urzędu Pracy. 

 

 

� Uchwała Nr XXII/168/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r.                      

w sprawie uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
Gminy Siennica na lata 2009-2013 - została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pani Edwarda Rutkowska - zapytała przez jaki okres ośrodek może wspierać rodzinę? 

 
Pani Lucyna Adamiec - wyjaśniła, ze jest to uzależnione od warunków danej rodziny. 

 
Pani Edwarda Rutkowska - poinformowała, że jest rodzina, która twierdzi, ze nie może 

korzystać z pomocy GOPS. 

 
Pani Lucyna Adamiec - wyjaśniła, że wie o kogo chodzi i ta rodzina miała ostatnio 

zapłacone rachunki, ale GOPS daje ludziom szansę własnej inicjatywy. 

 
Pan Jacek Zwierz - stwierdził, że system pomocy społecznej bardzo się rozrósł, nie wszyscy 

powinni jednak korzystać z tej pomocy, dlatego prosił o rozmowy z sołtysami, gdyż oni znają 
ludzi i ich sytuację, przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby wyeliminować takie osoby. 

 
Pani Lucyna Adamiec - wyjaśniła, że inaczej wygląda sytuacja jeśli rodzina przedstawia im 

dokumenty, a inaczej gdy sprawdza to później pracownik socjalny. 
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Pani Bogusława Kulka /sołtys wsi Starogród/ - stwierdziła, że często ludzie pracują "na 

czarno" i wedle tych przepisów pomoc im się należy. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXII/169/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r.                    
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Siennicy projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej poddział. 7.1.1 

"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 
- została podjęta jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXII/170/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r.                      
w sprawie utworzenia Ośrodka Przedszkolnego w Grzebowilku i ustalenia jego 
organizacji - została podjęta jednogłośnie. 

 

Dyskusja: 
Pan Wiesław Wąsowski - zapytał czy punkt przedszkolny będzie podległy dyrektorowi 

przedszkola w Siennicy czy dyrektorowi szkoły w Grzebowilku. 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że punkt przedszkolny będzie podlegał pod dyrektora szkoły w 

Grzebowilku. 

 

 

▪ Uchwała Nr XXII/171/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r.                     

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z Punktów Przedszkolnych 
na terenie Gminy Siennica - została podjęta w wyniku następującego głosowania: 

za - 10 głosów 

przeciw - 1 głos 

wstrz. się - 0 głosów 

 

Dyskusja: 
Pan Zbigniew Szubert - zapytał, czy jeśli dziecko zamiast 5 godzin w przedszkolu będzie                

3 godziny to czy będzie zwolnione? 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że nie ma wymogu aby dziecko było 5 godzin, ale jest to opłata stała              

i nie będzie zwolnione. 

 
Pan Franciszek Witek - stwierdził, że sprawy podniesione przez Pana Wąsowskiego czy 

Szuberta powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w tych dokumentach. W powołaniu 

ośrodka przedszkolnego powinien znaleźć się zapis kto i komu podlega. Stwierdził również, 
że ta uchwałą może okazać się całkowicie pustą, gdyż tu jest wyraźnie w wymiarze 5 godzin 

dziennie, a rodzic pośle dziecko na 3 godziny i nie będzie płacić, powinno to być zmienione, 

bez podania godzin. 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że jeśli jest to punkt przedszkolny utworzony przy szkole to nadzór 

sprawuje dyrektor tej szkoły.  Wyjaśnił również, że w gminnym przedszkolu jest opłata 100 

zł, a tu będzie punkt to połowa tego. 
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Pan Jacek Zwierz - stwierdził, że to czy dziecko będzie 3 godziny czy 5 godzin to zależy               

o rodziców, ale ośrodek funkcjonuje 5 godzin dziennie. 

 

 

▪ Uchwałą Nr XXII/172/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r.                      
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siennica - została podjęta 

jednogłośnie. 

 

 

▪ Uchwała nr XXII/173/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009r.                      
w sprawie zmian w uchwale Nr V/35/07 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 kwietnia 

2007r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Siennica miejsc sprzedaży                        
i podawania napojów alkoholowych - została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

Ad. pkt  9 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pani Helena Grabowska /sołtys wsi Nowy Starogród/ - zapytał, czy jeśli chodzi o 

postawienie wiaty przystankowej to czy potrzebna jest zgoda właścicieli działek na której 

będzie ona stała? Poinformowała również o złym stanie drogi po ulewie od strony Majdanu. 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że zgoda musi być w formie oświadczenia, a wiaty będą zamówione w 

przeciągu 2-3 miesięcy. 

 
Pan Zbigniew Szubert - poprosił o wycięcie krzaków na skrzyżowaniu z droga wojewódzką. 
 
Pan Radosław Legat - poinformował, że opłaty za konserwację przydomowych oczyszczalni 

powinny być wpłacane do końca czerwca każdego roku i w kwocie 61 zł. Wyjaśnił, że był w 

Majdanie bezpośrednio po ulewie, droga gminna jest w dobrym stanie, została zalana błotem, 

zerwane zostały jedynie przepusty, musimy zobaczyć jeszcze drogę prze wieś w nowym 

Starogrodzie, co tam trzeba zrobić. 
 
Pan Sławomir Kozera /sołtys wsi Kośminy/ - poprosił o wycięcie krzaków przy posesji 

Pana Piskorskiego. 

 
Pan Krzysztof Osica /sołtys wsi Majdan/ - podziękował za naprawę szkód po ulwie. 

 
Pani Hanna Dąbrowska /sołtys wsi Nowy Zglechów/ - zauważyła, że tymczasowe dowody 

osobiste dla dzieci są identyczne jak dowody dla dorosłych, zaapelowała do sprzedawców aby 

zwracali na to uwagę. 
 
Pan Kazimierz Markowski - zapytał, czy przydomowe oczyszczalnie zostały już rozliczone? 

 
Pan Franciszek Witek - poinformował, że na drodze od Pogorzeli do Krzywicy zginął znak            

i do tej pory nie ma nowego. 

 



 8 

Pan Mieczysław Krasiński /sołtys wsi Lasomin/ - poruszył sprawę ZS w Siennicy, 

stwierdził, że od kilku lat ulega ona degradacji, a dołączone gimnazjum obniża ogólny jej 

poziom. 

 
Pani Edwarda Rutkowska - podziękowała za pomalowanie ogrodzenia przy ośrodku 

zdrowia i stwierdziła, że przydałoby się jeszcze przy targowisku to samo zrobić. Odniosła się 
do wypowiedzi Pana Krasińskiego odnośnie szkoły - wyjaśniła, że jest mniej dzieci, ale to 

chyba w każdej szkole, tworzone są kierunki zawodowe i nie rozumie dlaczego szkoła 

miałaby ulegać degradacji. w Gimnazjum jest wysoki poziom, mówią o tym wyniki 

egzaminów, podobnie w liceum. 

 
Pan Jacek Zwierz - stwierdził, że jeśli chodzi o potrzeby młodzieży to się zmieniły i po co 

prowadzić kierunki, na które nie ma chętnych. Poziom nie jest niższy niż w innych szkołach, 

dodatkowo powstają nowe kierunki, widać że szkoła szuka nowych rozwiązań. 
 
Pan Wójt - wyjaśnił, że zarośla na skrzyżowaniu przy drodze wojewódzkiej zostaną usunięte, 

a jeśli chodzi o znak w Pogorzeli to został on już zrobiony, nie ma jednak słupka na jego 

umocowanie. 

 
Pan Franciszek Witek - poinformował, że jeśli chodzi o zjazdy absolwentów ZS Siennica to 

cieszą się one dużym powodzeniem, na ostatnim było ok. 250 osób plus goście zaproszeni. 

Zjazdy są okazją do wspomnień i spotkań ze znajomymi. Jeśli chodzi o bieżący stan szkoły - 

poziom nauczania - są to opinie krzywdzące, trzeba mieć zestawienia wyników aby to 

oceniać. Szkoła stanęła na wysokości zadania jeśli chodzi o przygotowanie zjazdu, wszystkie 

pracownie były udostępnione, jak również cały obiekt i zaopatrzenie w wyżywienie było.  

Szkołą a funkcjonuje, a kierunki kształcenia, w miarę możliwości, są dostosowywane do 

potrzeb uczniów. 

 

Pan Mieczysław Krasiński /sołtys wsi Lasomin/ - wyjaśnił, że chodziło mu o to, że z naszej 

gminy wjeżdżają wiele osób do Miętnego, bo tam są kierunki rolnicze a u nas zostało to 

zlikwidowane. 

 
Pan Stanisław Majszyk - zwrócił się do radnego powiatowego o utworzenie kierunku 

rolniczego w ZS w Siennicy, na poziomie zawodówki. 

Poruszył sprawę oświetlenia ulicznego - w Nowej Pogorzeli stawiany jest transformator, czy 

nie można by wybudować linii w kierunku działek i wycięcie krzaków przy słupach.  

 
Pan Jacek Zwierz - poprosił o postawienie znaku drogowego w Majdanie informującego               

o miejscowości Dłużew. 

 
Pan Radosław Legat - wyjaśnił, że jeśli chodzi o znak to porozmawia z dyr. Solonkiem. 

Jeśli chodzi o budowę linii energetycznej w kierunku działek, nie widzi sensu, gdyż ci 

działkowicze przyjeżdżają jedynie latem, a jeśli chodzi o krzaki to odzew będzie pozytywny 

ze strony Energetyki. 

 
Pan Wójt - wyjaśnił, że rozliczenie przydomowych oczyszczalni było wewnątrz, między 

gminą a wykonawcą. 
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Pan Jacek Zwierz - stwierdził, że to powinno być rozliczone z korzystającymi z tego, 

dodatkowo powinni oni uczestniczyć przy odbiorze, poprosił aby na przyszłość to 

uwzględnić. 
 

 

Ad. pkt 10 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 

 
W danym punkcie brak było interpelacji i wniosków radnych. 

 

 

Ad. pkt 12 
Protokół Nr XXI/09 z sesji odbytej w dniu 23 kwietnia 2009r. został przyjęty w wyniku 

następującego głosowania: 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

 

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

XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

                                                                                        
 
Protokołowała: 

Chwesiuk Ewa 

Ref. d/s Rady Gminy 

 


