Protokół Nr XXXVII/2018
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 10 kwietnia 2018 roku
W dniu 10 kwietnia 2018 roku odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Sienno - wyjazd do Warszawy w ramach
Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości .
W sesji wzięli udział:
1.Radnych Rady Gminy
2.Wójt Gminy
3.Dyrektor ZSOiP w Siennie
4.Dyrektor PSP w Jaworze Soleckim
5.sołtysi

-

12
Mariusz Strąk
Czesław Sieczka
Paweł Niedziela
24 osoby

Program sesji:
1)Zbiórka uczestników sesji przed Urzędem Gminy Sienno – godz. 5.45
2)Wyjazd – godz. 6.00
3)Zwiedzanie Sejmu RP
- wejście do budynku Sejmu – godz. 10.00
- rozpoczęcie obrad Sejmu – godz. 10.40
4)Obiad w sejmowej restauracji - godz. 12.00 – 13.00
5)od godz. 14.00 – zwiedzanie:
- Muzeum Narodowe (wystawa „Paderewski” realizowana w ramach cyklu „3xNiepodległa w Muzeum
Narodowym w Warszawie”)
- Stadion Narodowy
6)Powrót – około godz. 21.00
Przebieg sesji:
Uczestnicy sesji zebrali się o godzinie 5.45 przed budynkiem Urzędu Gminy Sienno, aby o godzinie 6.00
wyruszyć do Warszawy wynajętym autokarem.
O godzinie 10.40 uczestnicy sesji weszli do gmachu Sejmu. W towarzystwie przewodnika zwiedzili gmach
Sejmu – sala obrad, sala kolumnowa, przejście podziemnymi korytarzami do budynku Senatu, wysłuchali
transmisji obrad , historii Sejmu oraz informacji na temat organizacji pracy Sejmu. Uczestnicy sesji zatrzymali
się przy kilku tablicach pamiątkowych m.in. nowo odsłoniętej tablicy upamiętniającej ś.p. Lecha Kaczyńskiego
Prezydenta RP. Złożono kwiaty przy tablicy poświęconej pamięci Posłów i Senatorów RP – ofiar katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem. Na zakończenie zwiedzania uczestnicy sesji otrzymali broszury informacyjne
o strukturze Sejmu.
Następnie uczestnicy sesji udali się do Muzeum Sportu, po czym wrócili do siedziby Sejmu, gdzie spożyli
obiad w sejmowej restauracji.
O godzinie 16.00 uczestnicy sesji udali się do Muzeum Narodowego na zwiedzenie wystawy „Paderewski”
realizowanej w ramach cyklu „3XNiepodległa w Muzeum Narodowym w Warszawie” oraz wystawy
malarstwa polskiego.
Około godziny 18.00 udali się na zwiedzanie Stadionu Narodowego.
Sesja zakończyła się powrotem do Sienna o godzinie 21.15.

Przewodniczący Rady Gminy
Sporządził:

Roman Markiewicz
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