
PROTOKOŁ Nr XXVI/13 

zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy 

odbytej w dniu 12 września 2013r. 
 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 9
00

,  a zakończono o godz. 16
20

. 

Na ogólną liczbę 15 radnych, udział wzięło 14, tj. 93,3% składu Rady wg załączonej                    

listy obecności. 

Nieobecny Pan Stanisław Majszyk zam. Nowa Pogorzel 

 

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

2. Pan Andrzej Gawłowski     - Zastępca Wójta 

3. Pani Małgorzata Pańczak     - Sekretarz Gminy 

4. Pani Danuta Zwierz     - Skarbnik Gminy 

5. Pani Agnieszka Uścińska     - Radca Prawny Urzędu Gminy 

6. Pani Małgorzata Podstawka - dyr. ZS w Siennicy 

7. Pani Anna Duszczyk     - dyr. ZS w Żakowie 

8. Pani Elżbieta Goździk    - dyr. PSP w Siennicy 

9. Pani Maria Makos      - dyr. PSP w Grzebowilku 

10. Pani Maria Żukowska     - dyr. PSP w Starogrodzie 

11. Pani Renata Osica-Duszczyk - dyr. Gminnego Przedszkola w Siennicy 

12. Ks. Robert Pogorzelski     - prezes PKS „Life” 

13. Pan Stanisław Domański    - Kierownik Obiektów Sportowych 

14. Pan Zbigniew Pucelak        - Z-ca Komendanta KPP 

15. Pan Bogdan Leszczyński    - Dzielnicowy KPP Mińsk Maz. 

16. Pan Karol Mojkowski         - Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich 

oraz 33 sołtysów /przewodniczących rad sołeckich/ wg załączonej listy obecności. 

Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Justyna Kowalczyk – red. tyg. „Co słychać?”. 

 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.  

4. Informacja dotycząca funduszu sołeckiego. 

5. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

6. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r. wraz z realizacją bieżących 

zadań inwestycyjnych. 

7. Informacja dyrektorów szkół o: 

▪ wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej  

w roku szkolnym 2012/2013 

▪ planowanej organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014 wraz                                    

z przygotowaniem obiektów oświatowych do rozpoczęcia pracy w nowym roku szkolnym 

8. Rozwój sportu na terenie gminy: funkcjonowanie hali sportowej, działalność klubów 

sportowych. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa 

Publicznego.  

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ zmieniająca uchwałę Nr XXV.0007.201.2013 Rady Gminy w Siennicy z dn. 29.07.2013r.                 

w sprawie zatwierdzenia do Realizacji w latach 2013-2014 projektu „Wykształcony uczeń – 

kompetentny pracownik”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój 
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wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego” 

▪ wyrażenia zgody na realizację projektu „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej 

II” 

▪ zmian w Uchwale nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2018 

▪ zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

▪ zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku 

▪ zmieniająca uchwałę Nr XX/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

▪ powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy 

▪ wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Siennica działek będących własnością prywatną,                   
z przeznaczeniem na cele publiczne 

▪ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica na 2014 rok 

▪ zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry 

edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 

11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.      

14. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Witold Sokół, witając wszystkich 

uczestników obrad. 

Na podstawie listy obecności radnych Pan Przewodniczący stwierdził, że obrady oraz 

podejmowane uchwały będą prawomocne. 

 

Ad. pkt 2 
Pani Hanna Dąbrowska poinformowała, że w związku  z licznymi problemami dotyczącymi 

realizacji funduszu sołeckiego, postanowiła zaprosić, w porozumieniu z władzami gminy, 

przedstawiciela Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, który wyjaśni wszelkie 

wątpliwości dotyczące funduszu sołeckiego. Złożyła wniosek o wprowadzenie dodatkowego 

punktu do porządku obrad, po sprawozdaniu Pana Wójta, pkt „Informacja dotycząca funduszu 

sołeckiego”. 

Pan Wójt wniósł o wprowadzenie pod obrady uchwały dotyczącej zatwierdzenia do realizacji 

projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów 

instytucjonalnych”.  

 

W/w wnioski zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniu przez Radę Gminy. 

 

Porządek obrad, po wprowadzonych zmianach, został jednogłośnie przyjęty. 
 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 29 lipca do 12 września 2012r. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

Pan Wójt złożył podziękowania dla Dzielnicowego Pana Bogdana Leszczyńskiego i wręczył mu 

nagrodę za bardzo dobrą pracę  i współpracę z Urzędem i innymi organami gminy. 
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Pani Hanna Dąbrowska zapytała o dowóz destruktu na drogi do pół oraz podziękowała za 

dowiezienie tłucznia na drogę Zglechów – Świętochy. 

Pan Wójt wyjaśnił, że dopóki nie zakończymy wywozu z odwiertni to nie zaczniemy rozwozić na 

drogi dojazdowe do pól, ciężko w tej chwili powiedzieć kiedy to nastąpi. 

Pan Józef Kopa zapytał, jakie zostały podjęte działania związane z możliwością pozyskania belek 

nośnych do mostu w Kulkach, przekazywał wcześniej informację o tym. 

Pan Wójt poinformował, że dostał kontakt na skup złomu gdzie można dostać takie belki po 

okazyjnej ceni, przekazałem to Panu Grzegrzułce bo był zainteresowany, gdyż my tego nie 

możemy kupić. Jutro otwarcie ofert w przetargu na remont mostu. 

Pan Piotr Rosik odniósł się do sprawy modernizacji oczyszczalni – pozwolił sobie                             

to monitorować, dzisiaj też tam był i stan jest podobny do tego z 1,5 tygodnia, nadal są spuszczane 

ścieki do studzienki kanalizacyjnej przed bramą wjazdową. 
Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że były problemy z odbiorem oczyszczalni, nie mogliśmy 

uruchomić punktu zlewnego, więc przez pewien czas tak przyjmowaliśmy ścieki dowożone.                

We wtorek było to odebrane, ale musimy wprowadzić bazę danych osób dowożących ścieki oraz 

rozdać im chipy, to jest po naszej stronie. 

Pan Wójt poinformował, że może się zdarzyć, iż od kogoś nie będą odebrane ścieki, ponieważ 
stacja ustawiona jest na pewne parametry, więc jeśli będą inne to zasuwa się zamknie. 

Pan Piotr Rosik stwierdził, że robiąc taką inwestycję należałoby też uszczelnić kanalizację, miało 

być zadymianie, a żadne kroki nie zostały podjęte. 

Pan Wójt poinformował, że jeśli chodzi o zadymianie to nasz konserwator jest umówiony na 

wtorek z firmą wykonującą takie zadymienie. 

Pani Weronika Wiącek (sołtys wsi Dąbrowa) podziękowała za zorganizowanie miejsca spotkań 
i za wspierania inicjatyw społecznych. 

 

Ad. pkt 4 

Informacja dotycząca funduszu sołeckiego. 

Pan Karol Mojkowski - Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich 
poinformował, że są organizacją niezależną od samorządu lokalnego. Wiele gmin ma podjętą 
uchwałę o funduszu sołeckim. Odpowiadaliśmy na wiele pytań na temat wykorzystania funduszu 

soleckiego. Zostawił dla sołtysów i radnych broszurę na temat f. soleckiego oraz najczęściej 

zadawane pytania i udzielone odpowiedzi. 

 
Pan Józef Kopa poinformował, że ludzie zadecydowali na co wydać środki sołeckie, a wójta tego 

nie realizuje, to czy jest to łamanie prawa? 

Pan Karol Mojkowski wyjaśnił, że jeśli inne zadania sołeckie są realizowane, a to jedno nie                 

i jeśli Wojt nie wyjaśni dlaczego to jest zadanie dla Komisji Rewizyjnej. 

Pan Mariusz Szostak zapytał, czy sołtys może sobie znaleźć wykonawcę? 

Pan Karol Mojkowski wyjaśnił, że jest to zadanie gminy i odpowiedzialny jest za to Wójt, za 

całość realizacji. Sołtys może na przykład pomóc w zebraniu ofert. 

Pan Wójt poinformował, że zadania z funduszu sołeckiego zostały wstrzymane z powodu braku 

środków, a z sołtysami trwają konsultacje. Podziękował również sołtysom za pomoc. 

 

Ad. pkt 5 

Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.   
Pan Piotr Rosik zgłosił wniosek o przedstawienie dokumentacji dotyczącej przyjmowania 

ścieków dowożonych na gminną oczyszczalnię, od dnia 2 września do dnia dzisiejszego do godz. 

11.30. Ile było dowiezionych ścieków i ilu dostawców. 

Pan Marek Soćko poinformował, że na ostatniej sesji prosił o przedstawienie kosztów kruszenia 

destruktu za Skropoloem i koszty rozwożenia na drogi. 
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Pan Ryszard Reszczyk poinformował, że w aptece w Siennicy nie są przyjmowane 

niewykorzystane leki z terminem ważności, w z tego co się orientowałem to gmina musi mieć 
podpisaną umowę z apteką a na przeterminowane leki musi być odpowiedni kontener. 

Pan Józef Kopa zapytał się o wyłapanie psa z ulicy Zachodniej, już 2 tygodnie temu to zgłaszał. 

Pani Bożena Hardej zapytał dlaczego ZS Siennica nie ma jeszcze podpisanego arkusza 

organizacyjnego? 

 

Ad. pkt 6 

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r. oraz bieżących zadań 

inwestycyjnych przedstawiła Pani Danuta Zwierz – Skarbnik Gminy. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Pan Przewodniczący – przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Si.364.2013        

z dnia 28 sierpnia2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Siennica informacji 

o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku. 
(Uchwała w załączeniu) 

Dyskusja: 
Pan Ryszard Reszczyk odniósł się do inwestycji – w zalesiu ustaliliśmy na zebraniu, że mają być 
3 spowalniacze ruchu, a tu okazuje się że zabraknie nam na 2, zastanawiamy się czy to na przyszły 

rok przełożymy. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że faktycznie jest gotowy projekt, ale brakuje nam 2600 zł. 

Pani Hanna Dąbrowska poinformowała, że u nas był problem ze znalezieniem wykonawcy, jeśli 
chodzi o zadanie z funduszu sołeckiego.  

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że żaden ewentualny wykonawca nie chciał podjąć się tego 

zadania, sama pani też uczestniczyła w spotkaniach. 

Pan Józef Kopa przytoczył artykuł z prawa budowlanego, z którego wynika, że nie był potrzebny 

projekt chodnika przy ulicy Kołbielskiej. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że jest to nie prawda, projekt był potrzebny do wykonania tego 

zadania, wymagał tego wydział architektury ze Starostwa. 

 

Ad. pkt 7 
Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji roku 

szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Małgorzata Podstawka - Dyrektor ZS w Siennicy. 
(Materiał w załączeniu)  

Pan Marek Soćko zapytał o tegoroczne wyniki matur i nabór do szkoły. 

Pani Małgorzata Podstawka wyjaśniał, że matury zdało 86% uczniów, natomiast jeśli chodzi               

o nabór to jest 46 osób w klasach I klasach techników oraz 52 osoby w I klasach gimnazjum. 
 

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji roku 

szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Anna Duszczyk - Dyrektor ZS w Żakowie. 
(Materiał w załączeniu)  

 
Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji roku 

szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Elżbieta Goździk - Dyrektor PSP w Siennicy. 
(Materiał w załączeniu)  

Pani Hanna Dąbrowska zapytała, czy są jakieś kryteria wyboru dzieci z pewnymi dysfunkcjami, 

czy jest to dodatkowa opieka? 

Pani Elżbieta Goździk wyjaśniła, że kryteria podane są przez Ministerstwo Edukacji, potrzebna 

jest opinia z poradni psychologicznej i logopedycznej. 

 
Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji roku 

szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Maria Żukowska - Dyrektor PSP w Starogrodzie. 
(Materiał w załączeniu)  



5 

 

  

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji roku 

szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Maria Makos - Dyrektor PSP w Grzebowilku. 
(Materiał w załączeniu)  

  

Informacje o wynikach pracy w ubiegłym roku szkolnym oraz planowanej organizacji roku 

szk. 2012/2013 przedstawiła Pani Renata Osica-Duszczyk – Dyrektor Gminnego Przedszkola 

w Siennicy. 
(Materiał w załączeniu) 

 
Pan Wójt poinformował, że cieszy się, że ma tak wspaniałych dyrektorów, sytuacja ekonomiczna 

gminy odbija się na wszystkich dziedzinach. Placówki są zarządzane dobrze, a każda ma jakąś 
specyfikę i osiągnięcia w różnych dziedzinach. Jeśli chodzi o przedszkole, to faktycznie mamy 

dobę konkurencji również na tym polu, ale wierzę że nasze przedszkole się utrzyma. 

 

Ad. pkt 8 

Informację na temat funkcjonowania hali sportowej w Siennicy przedstawił Pan Stanisław 

Domański – kierownik w/w hali. 
(Materiał w załączeniu) 

 

Sprawozdanie z działalności klubu sportowego UKS „Berek” przedstawiła Pani Anna 

Duszczyk – w/z prezesa klubu. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Sprawozdanie z działalności klubu sportowego PKS „Life” przedstawił ks. Robert 

Pogorzelski. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 9 

Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych                                     

i Bezpieczeństwa Publicznego przedstawiła Pani Bożena Hardej – Przewodnicząca w/w 

Komisji. 
(Sprawozdanie w załączeniu) 

 

Ad. pkt 10 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 
 

▪ Uchwała Nr XXVI.0007.204.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r.                       
w sprawie zmian w Uchwale Nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27.12.2012r. 
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2023 - została 

podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXVI.0007.205.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r.                        
w sprawie zmian w budżecie w 2013 r. - została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXVI.0007.206.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r.                        
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku – została podjęta w wyniku 

głosowania: 

 

za – 6 głosów 

przeciw – 5 głosów 

wstrz. się – 3 głosy 

Dyskusja: 
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Pan Józef Kopa odniósł się do kredytu na dokumentację na drogę Lasomin - Dłużew, Kąty -

Bestwiny - w lutym otrzymaliście od Rady „zielone światło” na to zadanie, ale nie z kredytu tylko 

ze środków własnych. Jestem za tym, aby to przesunąć do zapłaty na przyszły rok i z własnych 

środków. Zróbmy to z własnych środków, po co się zadłużać, skoro te drogi będą robione dopiero 

za 5-10 lat. Mój wniosek jest, aby wykreślić z uchwały zaciągniecie kredytu na dokumentację na 

drogę Lasomin - Dłużew, Kąty - Bestwiny. Stwierdził, że firma projektowa została wybrana 

poprzez zapytanie ofertowe, dlaczego do 3 było tylko wysłane? Proponuję porozmawiać z firmą, 
aby płatność za projekt była w przyszłym roku. Osobiści znalazłem projektanta, który zrobił by 

projekt za 25 tys. zł, czyli można było jeszcze poszukać innych. 

Pan Wójt stwierdził, że skoro pan radny znalazł projektanta, który wykonałby projekt za 25 tys. 

zł, to czy poinformował go, ze było to robione w ramach specustawy, a to podraża koszty, jest tam 

też dużo działek i podziałów geodezyjnych. 

Pan Józef Kopa wyjaśnił, że informował o specustawie, zrobiłby za 25-28 tys. zł za jedną drogę. 
Pani Monika Soczewka stwierdziła, że już tyle razy wracamy do tych dróg, że powinniśmy to               

w końcu zrobić i nie wracać do tego. Tutaj chodzi tylko o projekt, termin oddania to grudzień, 
więc zakończymy sprawę. 
Pani Joanna Zwierz poprosiła o niezmienianie decyzji w sprawie tych dróg. Droga Lasomin – 

Dłużew w tej chwili nie jest w dobrym stanie. 

Pan Józef Kopa zapytał, dlaczego tylko 3 firmy zostały zapytane, a nie więcej? 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że taka jest procedura, że trzeba wysłać zapytanie do co najmniej              

3 firm. 

Pan Wójt wyjaśnił, że tym projektem zajmował się wcześniej inny projektant, który zrezygnował             

z dalszego wykonania, a po zapytaniu ofertowym udało nam się znaleźć projektanta, który zgodził 

się to dokończyć. 
Pan Piotr Rosik stwierdził, że bierzemy kredyt na coś co może być zrobione dopiero za 5-10 lat. 

Pan Bogusław Niemirka stwierdził, że podejmowaliśmy uchwałę i powinniśmy być 
konsekwentni, co do zapytań ofertowych to taka jest praktyka, że wysyła się 3 firm. Uważam, że 

powinniśmy to zakończyć. Teraz robi się inwestycje z kredytów, a termin płatności zawsze można 

negocjować. 
Pan Józef Kopa poinformował, że nadal podtrzymuje swój wniosek o wykreślenie z uchwały 

kredytu na dokumentację dróg Lasomin – Dłużew, Kąty – Bestwiny oraz stwierdził, że należy 

podjąć negocjacje co do terminu płatności. 

Pani Hanna Dąbrowska stwierdziła, iż rozumie presję mieszkańców na radnych z tych terenów, 

nie mamy jednak środków z funduszu sołeckiego, a tutaj bierzemy na dokumentację kredyt. 

Musimy zapewnić środki własne na to zadanie na przyszły rok. 

Pan Marek Soćko poinformował, że też jest zdania, aby ten projekt dokończyć, ale nie z kredytu, 

tylko z własnych środków. 

Pan Zastępca Wójta poinformował, że mamy rozpoczęte duże zadanie odnośnie kanalizacji, skąd 

my w przyszłym roku znajdziemy środki na zapłatę za projekt, skoro za to będziemy musieli 

zapłacić. 
Pani Joanna Zwierz zapytała, skąd może mieć pewność, że za pół roku będziemy mieli 

zagwarantowane dokończenie projektu, skoro Rada Gminy co pół roku zmienia zdanie, nie mam 

takiej gwarancji. 

 

Głosowanie nad wnioskiem Pana Józefa Kopy o wykreślenie z uchwały kredytu  

na dokumentację drogi Lasomin - Dłużew, Kąty - Bestwiny 

za – 6 głosów 

przeciw – 6 głosów 

wstrz. się – 2 głosy 

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Gminy. 
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▪ Uchwała Nr XXVI.0007.207.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r.                        

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XX/160/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi– została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXVI.0007.208.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r.                        
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy – została 

podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXVI.0007.209.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r.                        
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Siennica działek będących 
własnością prywatną, z przeznaczeniem na cele publiczne – głosowanie nad uchwałą: 

za – 0 głosów 

przeciw – 13 głosów 

wstrz. się – 1 głos 
Uchwała nie uzyskała akceptacji Rady Gminy. 

 

▪ Uchwała Nr XXVI.0007.210.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r.                        

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica na 2014 rok – 
została podjęta jednogłośnie. 

 

▪ Uchwała Nr XXVI.0007.211.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 12 września 2013r.                        

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Zagraniczna mobilność 

szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt 11 

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych.  

 
Pan Leszek Dąbrowski – konserwator gminnej oczyszczalni – przedstawił dane dotyczące 

ścieków dowożonych od 02.09 do dnia dzisiejszego. Mieliśmy trzech dostawców: Pan Wąsowski 

przywiózł 120 m
3
, Pan Kobza – 16 m

3
, Pan Salamon – 126 m

3
. Po odbiorze i wprowadzeniu baz 

danych będzie wszystko dokładnie ewidencjonowane. 

Pan Marek Soćko stwierdził, że chodzi nam o to kto, jakiego dnia i ile ścieków przywiózł. 

Pan Piotr Rosik poinformował;, że chciałby taką informację dostać na piśmie. 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zapytania: 

- leki – obowiązkiem apteki jest odbiór przeterminowanych i nieprzeterminowanych leków, 

problem jest tylko z pojemnikami; 

- pies – została wstrzymana procedura, ponieważ pani sołtys z Nowodworu zgłosiła że to może 

być jej i ma sprawdzić; 
- aneks – był problem z nauczaniem religii. Było uzgodnione z proboszczem, że żadna osoba 

duchowna nie będzie uczyła religii, później okazało się, że proboszcz zmienił zdanie w tej kwestii. 

Jutro jest spotkanie w tej sprawie z proboszczem. 

- kruszenie gruzu – wysłane było zapytanie ofertowe do 5 firm, tylko dwie złożyły ofert, Pan 

Wocial i Pan Salamon. W zapytaniu było wyraźnie zapisane, że kruszenie musi się odbyć do 

końca czerwca, a Pan Wocial złożył ofertę na 67 tys. zł na kruszenie z rozwożeniem, ale do końca 

roku. Wybraliśmy ofertę Pana Salamona, czyli 62 tys. zł brutto za kruszenie i 25 tys. zł na 
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dowożenie, które obecnie nie jest realizowane z powodu wywożenia materiałów z odwiertni. 

Kiedy to zakończymy będziemy rozwozić kruszywo  zza Skropolu. 

 
Salę obrad opuścili radna Pani Urszula Krupa i radny Pan Bogusław Niemirka, obecnych jest 12 radnych. 

 

Ad. pkt 12 

Sprawy różne i wolne wnioski: 

 
Pani Hanna Dąbrowska zapytała, czy coś wiadomo o przebudowie mostu przed Zglechowem? 

Pan Wójt wyjaśnił, że zostały dołożone brakujące pieniądze, z tego co wie to już niedługo 

zaczynają i niestety trzeba będzie zamknąć most na ok. 2 tygodnie, o czym poinformują nas 

wcześniej. Będzie zorganizowany objazd. 

Pani Bożena Hardej poruszyła temat chodnika przy skrzyżowaniu w Siennicy III, może 

przydałoby się wyjaśnić co robi powiat, a co województwo. 

Pan Wójt poinformował, że nie może się odnieść do zapisów projektu drogi powiatowej od 

Siennicy do Zglechowa, ponieważ projekt nie został jeszcze oddany. 

Pan Tadeusz Pustoła (sołtys wsi Gągolina) poinformował, że firma Remondis nie odbiera 

materiałów budowlanych, bo nie ma podobno umowy oraz gabarytów. 

Pan Zastępca Wójta poinformował, że jeśli chodzi o gabaryty to obejmował je przetarg i powinni 

odbierać, a styropian i gruz to jest problem. Musiałbym sprawdzić w specyfikacji przetargowej. 

Pan Mariusz Szostak (sołtys wsi Strugi Krzywickie) zapytał, co będzie wożone na drogę Strugi 

Krzywickie – Chmielew i poinformował, że potrzebne będzie wytyczenie i rozgraniczenie działek. 

Pan Zastępca Wójta wyjaśnił, że wytyczenie będzie etapowane, a na drogę wożone będzie 

kruszywo. 

 

Ad. pkt 13 
Przyjęte zostały następujące protokoły: 

- protokół Nr XXIV/13 z dnia 27.06.2013r. został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu 

- protokół Nr XXV/13 z dnia 29.07.2013r. został przyjęty w głosowaniu: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrz. się – 1 głos 

 

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

XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Siennicy. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 
Protokołowała:        

insp. d/s Rady Gminy   

                  
Ewa Chwesiuk    


