Protokół Nr III/2018
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 17 grudnia 2018 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godziny 9.00 do godziny 11.35.
W sesji uczestniczyli:
1.Radnych Rady Gminy
2.Wójt Gminy Sienno
3.Sekretarz Gminy
4.Radny Rady Powiatu Lipskiego
5.Sołtysi sołectw gminy Sienno

- 15
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Paweł Niedziela
- 16 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z sesji odbytej w dniu 30 listopada 2018 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Przedstawienie projektu budżetu Gminy Sienno na 2019 rok.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Sienno.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2019 roku.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
8.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2019 - 2021.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sienno do Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Sienno”.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2018 roku.
13.Informacja na temat korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
14.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad :
Ad.1.Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz. Powitał Wójta Gminy,
radnych, sołtysów i pracowników administracji obecnych na sesji. Po sprawdzeniu listy obecności
stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego byłego, wieloletniego Starosty Powiatu Lipskiego Pana
Romana Ochyńskiego.
Młodzież szkolna złożyła życzenia i przekazała na ręce radnych świąteczne stroiki.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Sienno odbytej w dniu 30
listopada 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie jawne imienne nad
przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr II/2018 z sesji odbytej w dniu 30 listopada 2018 roku, jednogłośnie, 15
głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.3.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie pomiędzy
sesjami informując o następujących sprawach:
- wydano pięć zarządzeń;
- skierowano do Rady Gminy czternaście projektów uchwał;
- wykonawca zgłosił zakończenie robót na budynku świetlicy w Aleksandrowie Dużym,
zaplanowany odbiór na dzień 18 grudnia br.;
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- zakończono budowę ogrodzeń w Siennie przy szkole i w Wyględowie przy świetlicy.
Ad.4. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt budżetu gminy na 2019 rok:
Projekt budżetu gminy Sienno na 2019 rok zakłada osiągnięcie: dochodów budżetowych w kwocie
24.278.518 zł oraz wydatków budżetowych w wysokości 23.575.528 zł. Nadwyżka budżetowa
stanowiąca różnicę między kwotą dochodów i wydatków w wysokości 702.990 zł zostanie
przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczek.
Rozchody budżetu w kwocie 794.990 zł stanowią planowane: spłaty rat kredytów – 645.000 zł oraz
spłaty rat pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie – 149.990 zł.
Przychody budżetu w kwocie 92.000 zł stanowią planowane wolne środki. Kwotę wolnych środków
będą stanowiły środki pochodzące z zaplanowanego a przesuniętego do realizacji na 2019 rok
zadania pn. „ Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty
w miejscowościach : Sienno, Janów, Tarnówek i Nowa Wieś” oraz środki pozostałe po przetargu na
zadaniu „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie”.
Na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi kredytu krótkoterminowego dla
zachowania płynności finansowej przeznacza się 100.600 zł.
Na koniec roku budżetowego zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów
i pożyczek (po spłacie zaplanowanych rat ) planuje się w kwocie 2.232.490 zł.
Planowana kwota zadłużenia stanowi 9,2% planowanych na 2019 rok dochodów, natomiast
planowane obciążenie budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i odsetek w 2019 roku stanowi 3,7%
planowanych dochodów.
W budżecie planuje się rezerwy: ogólną w wysokości 153.000 zł na wydatki zaplanowane
w budżecie, celową w wysokości 68.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego, celową w wysokości 35.000 zł na zadania inwestycyjne.
Struktura planowanych na 2019 rok dochodów budżetowych w kwocie 24.278.518 zł w podziale
na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco: bieżące 24.054.120 zł tj. 99,1%,
majątkowe 224.398 zł tj. 0,9% oraz wg głównych źródeł dochodów: subwencje 12.340.504 z, co
stanowi 50.83% planowanych dochodów, dochody własne 5.214.624 zł (21,48%) , dotacje na
zadania zlecone 5.915.314 zł (24,36%), dotacje na zadania własne 588.076 zł (2,42%), dotacja
z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych 150.000 zł (0,62%), dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 70.000 zł (0,29%).
Do projektu budżetu przyjęto dochody z tytułu subwencji zgodnie z wielkościami wynikającymi
z zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 oraz dochody z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych wg własnych szacunków poniżej kwoty określonej
w w/w zawiadomieniu.
Większa od planowanej na 2018 rok jest subwencja oświatowa o kwotę 466.406 zł, kwota
subwencji wyrównawczej o 283.215 zł oraz równoważącej o 9.035 zł.
Ostateczna kwota subwencji oświatowej zostanie przekazana po przyjęciu Ustawy Budżetowej na
2019 rok wg danych z gminy przekazanych w systemie SIO na 10 i 30 września 2018 r. W kwocie
subwencji oświatowej uwzględnione zostały m.in. skutki wzrostu od 1 stycznia 2019 roku o 5%
wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez j.s.t.
Dotacje na zadania zlecone i własne zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego
FIN-I.3111.24.23.2018 oraz Krajowego Biura Wyborczego DRD – 3112/17/18 o kwotach dotacji
przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. Mają one charakter wstępny i mogą ulec
zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Dotację na wychowanie przedszkolne
zaplanowano w oparciu o liczbę dzieci wg stanu na 30.09.2018 r. ujętą w sprawozdaniach SIO tj.
132 uczniów oraz kwotę dotacji na 2019 rok wskazaną w ustawie o finansowaniu zadań
oświatowych tj. 1.403 zł. Wielkość tej dotacji zostanie dostosowana do ostatecznej wartości na
dziecko po otrzymaniu decyzji od Wojewody Mazowieckiego w roku przyszłym.
Ogółem plan wydatków finansowanych dotacjami z budżetu państwa wynosi 7.487.536 zł, w tym
zadania zlecone 5.915.314 zł i własne 588.076 zł.
Na zadania inwestycyjne zaplanowano dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze
środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 150.000 zł oraz
dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury
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Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
Edycja 2018 na realizację zadania przesuniętego z 2018 pn „Budowa Otwartych Stref Aktywności:
wariant podstawowy – 4 obiekty w miejscowościach : Sienno, Janów, Tarnówek i Nowa Wieś” –
70.000 zł.
Dochody własne przyjęto do projektu w wielkościach szacunkowych na poziomie ich realizacji
w roku bieżącym i latach poprzednich. Do oszacowanie wpływów z dochodów podatków lokalnych
przyjęto wymiar podatków uchwalonych na 2018 rok.
Budżet gminy zakłada realizację wydatków w wysokości 23.575.528 zł w tym: bieżące 22.621.528
zł , co stanowi 96% planowanych wydatków, majątkowe 954.000 zł, co stanowi 4% planowanych
wydatków.
W 2019 roku w ramach wydatków majątkowych planuje się: przebudowa drogi gminnej nr
190508W w Kochanówce – 50.000 zł, przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach
Pierwszych działka nr 332 - 370.000 zł, instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Sienno w miejscowościach: Dębowe Pole, Zapusta, Olechów Stary – 15.000 zł,
przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku – 344.000 zł., budowa Otwartych Stref
Aktywności: wariant podstawowy – 4 obiekty w miejscowościach : Sienno, Janów, Tarnówek
i Nowa Wieś – 140.000 zł.
W ramach wydatków majątkowych utworzono rezerwę na zadania i zakupy inwestycyjne
w wysokości 35.000 zł, która będzie stanowić zabezpieczenie w celu uzupełnienia planu wydatków
majątkowych po przetargach lub uzupełnienia planu wydatków na prace dodatkowe w ramach
planowanych zadań w budżecie.
Realizacja innych zadań inwestycyjnych będzie wprowadzana do budżetu po uzyskaniu
dodatkowych dochodów w tym środków z budżetu Państwa i Unii Europejskiej. Gmina planuje
ubiegać się o dodatkowe środki na: przebudowy dróg gminnych, budowy i przebudowy świetlic
wiejskich oraz kontynuację przebudowy i rozbudowy Szkoły muzycznej I stopnia w Siennie.
Dotacje udzielane z budżetu zaplanowano na: wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem na energię cieplną, wodę oraz odprowadzanie ścieków lokalu zajętego na
potrzeby Posterunku Policji w Siennie Komendy Powiatowej Policji w Lipsku – 5.000 zł, dopłatę do
ceny taryfowej za odbiór i oczyszczanie ścieków dla ZUK – 202.714 zł, działalność statutową
Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie – 371.000 zł, działalność statutową Gminnej Biblioteki
Publicznej w Siennie – 163.000 zł, szkoły podstawowe i wychowanie przedszkolne zorganizowane
w niepublicznych jednostkach systemu oświaty – 983.308 zł, organizację zajęć opiekuńczo
wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi –
27.000 zł, prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów – 135.000 zł.
W budżecie przewiduje się wzrost funduszu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi
jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 4% oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli 5%.
Planowane wydatki w dziale oświata wynoszą 10.062.429 zł, przy planowanej subwencji
oświatowej w kwocie 6.892.998 zł, dotacji na wychowanie przedszkolne 185.196 zł, opłatach za
posiłki w stołówkach szkolnych 180.800 zł i rozrachunkach między jednostkami oświatowymi za
koszty c.o. i mediów 55.000 zł. Tak więc ze środków własnych gmina sfinansuje wydatki oświaty
( bez wydatków działu 854, które wynoszą 169.844 zł) w wysokości 2.748.435 zł.
Wydatki zaplanowano w wysokościach umożliwiających realizację bieżących zadań gminy.
Zwiększenie planu wydatków na zadania jednostek oświatowych, będzie musiało mieć pokrycie
w dodatkowych dochodach bieżących.
Następnie Wójt Gminy przedstawił szczegółowo realizację dochodów i wydatków
w poszczególnych działach planowaną na 2019 rok oraz odniósł się do wniosków zgłoszonych do
budżetu. Na wstępie wnioski zgłoszone przez komisje:
Komisja Rozwoju Budżetowego i Finansów - zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 600
Transport i Łączność 50.000,00 zł
z przebudowy drogi w Kochanówce, 50.000,00 zł
z planowanych wydatków na bieżące remonty dróg żwirem i kruszywem oraz 20.000,00 zł
z przeglądów dróg gminnych, w dziale 750 Administracja Publiczna w pozostałych wydatkach
bieżących 20.000,00 zł z zatrudnienia pracowników przy pracach interwencyjnych i publicznych,
w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 10.000,00 zł z remontów
strażnic oraz w dziale 758 Różne Rozliczenia - 20.000,00 zł z rezerwy ogólnej
a wprowadzenie kwoty wynikłej ze zmniejszenia w wysokości 170.000,00 zł na dotację dla Zakładu
Usług Komunalnych w Siennie z przeznaczeniem na zakup ciągnika – wniosek uwzględniony.
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Komisja Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury - zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 750
Administracja Publiczna w pozostałych wydatkach bieżących na promocję gminy o 4.500,00 zł oraz
w utrzymaniu Urzędu Gminy na zakup materiałów biurowych, środków czystości itp. o 500,00 zł,
w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z innych wydatków związanych
z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o 5.000,00 zł a zwiększenie
środków planowanych w Dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport na dotację na prowadzenie drużyn
piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów o 10.000,00 zł wynikłych ze zmniejszenia wydatków,
do kwoty 145.000,00 zł. Kolejny wniosek - zaplanowanie w budżecie na 2019 rok środków na
uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarnówek na wysokości posesji nr 31 –
wnioski uwzględniono.
Komisja Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego - zastosowanie oszczędności
w opłatach za energię elektryczną na oświetleniu ulicznym poprzez ustawienie czasu włączania
oświetlenia w okresie zimowym w godzinach porannych od godziny 5.00 do godziny 6.30 oraz
w godzinach popołudniowych od godziny 17.00 do godziny 22.30 oraz zwiększenie wynagrodzenia
strażaków za udział w akcjach do 14,00 zł za godzinę – wnioski uwzględnione.
Wnioski zgłoszone przez radnych, sołtysów i mieszkańców:
radny Paweł Krawczykowski – remont świetlic w miejscowościach Janów i Kadłubek – wniosek
uwzględniony, będzie realizowane w 2019 roku;
radny Krzysztof Szpaczyński – budowa dróg Jaworska Wola (kolonia) do wsi Pawliczka i od wsi
Wyględów do drogi wojewódzkiej 747 Iłżą – Lipsko oraz urządzenie placu zabaw w centrum
miejscowości Jaworska Wola – wójt odpowiedział, że najpierw wykonana zostanie dokumentacja;
sołtys wsi Dąbrówka – przekazanie budynku po dawnej przepompowni na rzecz mieszkańców
i adaptacja pomieszczeń na świetlicę – wójt odpowiedział, iż dokumentacja będzie wykonana pod
koniec przyszłego roku;
radny Paweł Pastuszka – zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP
w Kochanówce – wniosek zasadny. Wójt poinformował, iż rozmawiał w tej sprawie z KPPSP
w Lipsku. Wniosek zostanie zrealizowany w 2020 roku a na razie przesunięty zostanie dla jednostki
w Kochanówce jeden samochód z Sienna;
radna Jadwiga Gajos – remont pomieszczeń w PSP w Jaworze Soleckim pod kuchnię i stołówkę
szkolną – wniosek będzie realizowany w 2019 roku; remont budynku ośrodka zdrowia w Jaworze
Soleckim – Wójt wyjaśnił, iż nie można zrobić wszystkiego od razu, w pierwszej kolejności
wykonywane są zadania z dofinansowaniem; położenie nakładki asfaltowej w Jaworze Soleckim na
odcinkach dróg od drogi wojewódzkiej w stronę Rogalina – projekt wykonany i zadanie zgłoszone
do dofinansowania; od drogi wojewódzkiej w kierunku lasu i od końca zabudowań w kierunku
kolonii Janów – trzeba zaczekać, nie ma wykonanej dokumentacji; budowa chodnika przy drodze
wojewódzkiej - procedury trwają długo, oczekujemy w tej chwili na dokumentację. Wójt wyraził
nadzieję, że zostanie zrobiona na początku przyszłego roku i wówczas będzie przekazana do
realizacji do Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych; uzupełnienie brakującego oświetlenia
ulicznego przy drodze wojewódzkiej posesja nr 130A oraz wzdłuż rzeki słup nr 18 – wniosek
przyjęty do realizacji; budowa siłowni napowietrznej – wniosek do realizacji jeśli pojawią się środki
zewnętrzne;
KGW Osówka – zakup lodówki do świetlicy – wniosek będzie zrealizowany ze środków na
wyposażenie świetlic;
Sołtys wsi Wyględów – położenie kostki na placu przy świetlicy w Wyględowie – zostanie
wykonane jeśli zostanie środków z realizacji zadań;
KGW Jaworska Wola - Wyględów – zakup do świetlicy kompletu naczyń stołowych na 50 osób –
zostanie zakupione ze środków na wyposażenie świetlic;
Radny Paweł Pastuszka – poszerzenie jezdni, położenie nakładki asfaltowej na drodze Sienno –
Grabowiec oraz wykonanie chodnika w miejscowości Krzyżanówka – Kochanówka – droga
powiatowa, wójt rozmawiał w tej sprawie ze Starostą . Projekt został zrobiony na odcinek 1300 mb
ul. Iłżecka – Stara Wieś i to będzie realizowane w 2019 roku. Na pozostały odcinek trzeba wykonać
dokumentację. Wójt zapewnił, że będzie monitorował, ponieważ jest to w tej chwili zadanie
priorytetowe;
Radna Agnieszka Kaczor – budowa świetlicy – wniosek będzie realizowany, jeśli pojawi się
możliwość dofinansowania ; położenie nakładek asfaltowych w dwóch uliczkach – realizacja
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możliwa tylko z własnych środków, w 2019 roku wykonanie dokumentacji a realizacja w dalszej
kolejności;
Sołtys wsi Osówka – zakup dwóch bramek na zagospodarowanie placu przy świetlicy pod boisko do
gry w piłkę nożną – wniosek zostanie zrealizowany, zakup sprzętu ze środków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Beata Ćwik radna poprzedniej kadencji - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej
Tarnówek – Wodąca, wykonanie siłowni napowietrznej oraz placu zabaw w Tarnówku,
doposażenie świetlicy wiejskiej w Tarnówku; wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej
Karolów – Olechów (po lesie) – Wójt odpowiedział, iż droga Tarnówek - Wodąca nie spełnia
warunków i nie zakwalifikowała się do dofinansowania, czekamy na możliwość pozyskania
środków z innych źródeł. Zwrócił się z prośbą do obecnej radnej z tego rejonu Pani Jolanty Makuch
o doprecyzowanie potrzeb w zakresie wyposażenia świetlicy.
Radni Krzysztof Sieczka i Roman Markiewicz: poprawa infrastruktury wokół budynku Urzędu
Gminy wraz z poprawą elewacji; wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szkolnej od „Domu
Nauczyciela” w kierunku lasu; poprawa infrastruktury wokół szkoły – budowa nowego ogrodzenia
od strony północnej; kontynuacja budowy chodnika na ul. Lipskiej i Bałtowskiej; budowa siłowni
napowietrznej w miejscu zaproponowanym przez mieszkańców; zabezpieczenie i oznakowanie
zakrętu na ul. Radomskiej i Nowe Miasto(głęboki rów melioracyjny);oznakowanie rzek przy
mostach i ulic na drogach powiatowych; wykonanie rozgraniczenia geodezyjnego drogi gminnej na
Pradze Górnej od „Praski Dom Weselny” do drogi Sienno Osówka; zagospodarowanie placu po
„starym boisku sportowym” – budowa bieżni sportowej, boisko do koszykówki i siatkówki,
skocznia do skoku w dal; zagospodarowanie przestrzeni za boiskiem sportowym (wyrównanie
terenu z nową murawą i kostką wokół miejsca na scenę; remont i przebudowa budynku GOK
i połączenie z biblioteką publiczną.
Wójt Gminy odnosząc się do zgłoszonych wniosków odpowiedział - w sprawie remontu elewacji
prowadzone są rozmowy ze wszystkimi właścicielami, zostanie wykonana dokumentacja;
nakładka zasadna i zostanie zrobiona; ogrodzenie zostało zrobione; chodniki zasadne ze względu
na bezpieczeństwo i będą wykonane ale najpierw kanalizacja; siłownia napowietrzna jest w planie;
planowana jest likwidacja wysypiska ziemi i gruzu za boiskiem sportowym i uporządkowanie
terenu, przebudowa GOK odłożona z uwagi na priorytetową budowę szkoły muzycznej będzie
realizowana w przyszłości, z tym, że konieczna jest modyfikacja projektu. Planowana była przy GOK
duża sala widowiskowa, ale będzie przy szkole muzycznej i nie ma potrzeby budowy drugiej tak
dużej. Wnioski w sprawie oznakowania dróg przekazano do powiatu.
Radna Ewa Mazur – budowa świetlicy środowiskowej w Eugeniowie – wójt odpowiedział, ze
projekt został zrobiony, prosi aby mieszkańcy wypowiedzieli się w sprawie zagospodarowania
starego budynku szkoły i boiska ; urządzenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej lub piłki ręcznej –
do realizacji; uwłaszczenie się na działkę i budowa drogi asfaltowej na odcinku 300 mb
w Eugeniowie – gmina wystąpi o dzierżawę; wyczyszczenie działki po starych magazynach – do
realizacji.
Radna Lidia Łepecka – dokończenie budowy, zagospodarowanie placu wokół budynku
i wyposażenie remizo-świetlicy w Aleksandrowie Dużym – budowa zakończona i plac uprzątnięty,
świetlica zostanie doposażona; uwzględnienie przy planowaniu remontów dróg remontu szlaką
drogi od kościoła w Aleksandrowie Dużym do Wygody oraz w Zapuście (wzdłuż lasu i w Zapuście
drugiej) – realizacja w ramach remontu dróg gminnych; zamontowanie trzech lamp na oświetleniu
ulicznym w Zapuście drugiej – do realizacji; poprawienie nawierzchni asfaltowej w Aleksandrowie
w miejscu przepustów – zostanie wykonane.
Radna Cecylia Małaczek – zorganizowanie placu zabaw przy świetlicy w Olechowie Starym,
wyrównanie terenu pod boisko do siatkówki – do realizacji; wyposażenie lokalu świetlicy w dwie
szafy na pomoce naukowe i laptop - uwzględniony; wybudowanie drogi asfaltowej w Leśniczówcedoprowadzenie do pozostałych posesji; utwardzenie nakładką asfaltową drogi prowadzącej od
drogi powiatowej do miejscowości Adamów ze zwróceniem szczególnej uwagi na zakręt
w kierunku Adamowa – będzie naprawione.
Radny Julian Siwek – budowa budynku strażnicy w Osówce wraz z dwoma boksami garażowymi
i pomieszczeniami magazynowymi – w 2019 roku zostanie wykonany projekt techniczny, realizacja
w dalszym etapie; ujęcie do planu na 2019 rok wykonania odcinka drogi wewnętrznej do
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cmentarza z masy bitumicznej na długości 815 mb – do tej drogi nie ma dofinansowania, będzie
uzupełniana nawierzchnia kruszywem.
Radna Sylwia Borek – uwłaszczenie przez gminę działek przy drodze na Tarnówek pod budowę
altany; na budowę chodnika od mostu do końca Starej Wsi; zabezpieczenie funduszy na
dofinansowanie dla powiatu na budowę drogi Stara Wieś – Grabowiec ( jeśli taka będzie ujęta przez
powiat) – nie jest możliwe uwłaszczenie, bo jest tam problem; powiat ma wykonany projekt na
odcinek ul. Iłżecka Stara Wieś i to może być realizowane, na pozostały odcinek nie ma jeszcze
projektu.
Sołtys wsi Dąbrówka – dokończenie budowy drogi asfaltowej w Dąbrówce (Aleksandrowie) na
odcinku o długości 1.200 mb – zostanie wykonany projekt techniczny i trzeba jak najszybciej starać
się o dofinansowanie i realizować, bo tam mieszkają ludzie; poszerzenie i utwardzenie drogi
łączącej Dąbrówkę Górki z Dąbrówką Aleksandrowem – zostało wykonane.
Radna Jadwiga Gajos odniosła się do wniosku o adaptacji pomieszczeń na stołówkę. Zwróciła się do
radnych o wyegzekwowanie środków z budżetu i przeznaczenie większej ilości aby dzieci miały
godziwe warunki do spożywania posiłku.
Radny Paweł Pastuszka odniósł się do wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
dotyczącego zdjęcia środków zaplanowanych na budowę drogi w Kochanówce. Wyraził zdziwienie,
że środki są zdejmowane z drogi gdzie jest już dokumentacja i dofinansowanie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk sprostował, że nie jest to ta droga na którą uzyskano dofinansowanie.
Radny Paweł Pastuszka wskazał, że ta droga też jest ważna, a ponadto gmina Rzeczniów będzie tę
drogę robić na swojej części. Następnie wniósł o zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla
osoby odpowiedzialnej za sprzęt w jednostkach OSP. Wskazał, iż było to niegdyś praktykowane
i sprawdzało się, a teraz nie ma osoby odpowiedzialnej, nie ma komu zająć się sprzętem po
zakończonej akcji gaśniczej.
Radny Andrzej Ładak zapytał o wnioski składane przez niego na drogi w swoim terenie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż są to drogi gminne i będą rozpatrywane przy objazdach
dróg gminnych czynionych każdego roku w okresie wiosennym.
Radna Sylwia Borek zapytała o drogę Sienno ul. Partyzantów.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż wykonanie dokumentacji zaplanowane na 2019 rok.
Radna Cecylia Małaczek przypomniała, iż w roku ubiegłym Komisja Oświaty Kultury i Zdrowia
wnioskowała o wprowadzenie do budżetu gminy kwoty na nagrody dla uczniów za wybitne
osiągnięcia. Zapytała, czy były jakieś nagrody przyznane. Wskazała, że należałoby uwzględnić też
kwotę na nagrody w budżecie na 2019 rok.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik w odpowiedzi poinformowała, iż kwota na nagrody została
zaplanowana w budżecie na 2019 rok w wysokości 4.600,00 zł.
Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż w b.r. były zaplanowane środki i zostały przyznane
nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia. Będzie to kontynuowane w 2019 roku.
Radna Cecylia Małaczek poprosiła o wyjaśnienie, czym umotywowany jest wniosek o zwiększenie
dotacji dla LKS „Zawisza” o 10.000,00 zł. Sugerowała że można byłoby te środki przeznaczyć na
nagrody.
Radny Krzysztof Sieczka wypowiedział się na temat działalności LKS „Zawisza” jako trener klubu.
Na wstępie wskazał, iż wzrost wydatków budżetowych następuje niemal we wszystkich
dziedzinach. Działalność klubu to 90 czynnych zawodników, klub jest jedyną organizacją na terenie
gminy promującą sport. W ostatnim sezonie rozegrano 95 meczy, w tym 45 meczy w Siennie , 50
wyjazdowych. Treningi odbywają się codziennie, klub gra w lidze okręgowej. To wszystko wymaga
dogrania, spełnienia wielu wymogów. Radny podkreślił, iż nie zabiega o te środki dla siebie ale dla
młodzieży, poświęcił 23 lata na pracę w klubie zabierając czas przeznaczony dla rodziny, na
odpoczynek. Koszt działalności klubu to koszty przejazdów, koszty organizacji meczy, badania
zawodników, zwrot kosztów dojazdów dla zawodników, zakup sprzętu, strojów, koszty obsługi
księgowej i pracy trenera w symbolicznym wymiarze. Radny podkreślił, iż koszty działalności LKS
„Zawisza” są nieporównywalnie mniejsze w stosunku do innych klubów w tej lidze.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, czy nie można wystąpić do PZPN o dofinansowanie, bo jest to
przecież bogaty związek.
Radny Krzysztof Sieczka odpowiedział, że do PZPN kluby odprowadzają składki.
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Radna Cecylia Małaczek zwróciła uwagę, że Gmina Sienno jest gminą typowo rolniczą, budżet jest
mniejszy, niż w roku ubiegłym. Zastanawiamy się nad każdą złotówką, na jaki cel ma być
przeznaczona. Mieszkańcy chcieliby jeździć po dobrych drogach.
Wójt Gminy Mariusz Strąk podkreślił, iż organizacja gry w lidzie okręgowej wymaga dużej logistyki.
Nie byłoby tej działalności gdyby nie Pan radny Krzysztof Sieczka, który poświęca cały swój czas
wolny dla klubu. Wójt wskazał, iż piłka nożna to bardzo popularny sport, jest to alternatywa
spędzania wolnego czasu i taką działalność należy wspierać.
Radny Krzysztof Sieczka zwrócił uwagę, iż sprawy dogrania rozgrywek są dla niego bardziej
stresujące, niż sam mecz. Jest nałożony obowiązek rozegrania określonej ilości meczy i nawet jeśli
jest potrzeba przełożenia rozgrywki, to musi się odbyć w innym terminie, bo za zerwanie meczu
grozi wysoka kara.
Radny Bohdan Przydatek zgłosił potrzeby w zakresie dróg w swoim rejonie: droga Hieronimów
przez las, Praga Górna, Trzemcha Dolna – Wodąca. Przekazał stanowisko Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów weryfikujące wniosek o zakup ciągnika dla ZUK. Komisja wnioskuje o
zakup ciągnika bez osprzętu tj. bez TUZ i ładowacza czołowego TUR. Ten sposób ułatwi zakup
ciągnika i pozwoli na odliczenie podatku VAT. Środki zaoszczędzone w ten sposób umożliwią zakup
osprzętu w terminie późniejszym. Przekazał też poparcie Komisji dla wniosku Rady Rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim o przeznaczenie środków na remont
pomieszczeń i urządzenie w szkole kuchni wraz ze stołówką. Zwrócił uwagę na znaczny wzrost
środków przeznaczanych na pomoc społeczną i zapytał, czy aż tak wzrosła liczba
świadczeniobiorców.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik wyjaśniła, że są to zadania obligatoryjne, narzucone gminie i gmina
musi je realizować.
Radny Bohdan Przydatek odniósł się do utrzymania świetlic wiejskich. Zaznaczył, iż jest za
świetlicami i chciałby aby na wsiach była jakaś forma kultury ale uważa, że dochody i koszty
powinny się równoważyć w jakiś sposób . Wskazał na dysproporcje w środkach planowanych na
świetlice między planowanym dochodem 3.500,00 zł, a wydatkami w kwocie ponad 80.000,00 zł.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odnosząc się do powyższego stwierdził, że idąc tym tokiem myślenia
trzeba byłoby uznać, że i Gminny OK i Gminna Biblioteka Publiczna nie są potrzebne , bo
dokładamy na ich działalność.
Radny Bohdan Przydatek podkreślił, iż intencją jego wypowiedzi było aby podnieść opłaty za
wynajem pod organizację imprez. Zasygnalizował możliwość zastosowania świetlic
kontenerowych.
Wójt Gminy Mariusz Strąk zwrócił się do radnych, czy chcieliby mieć u siebie świetlice
kontenerowe.
Radni zaprzeczyli.
Radny Krzysztof Szpaczyński podziękował za zamontowanie lamp na oświetleniu ulicznym. Zgłosił
potrzebę wykonania drogi na dojeździe do kilku posesji w Jaworskiej Woli, skąd dzieci dojeżdżają
do szkoły w Rzeczniowie.
Radny Paweł Pastuszka sugerował zakupienie do ZUK równiarki w miejsce ciągnika, co
zmniejszyłoby koszt remontu dróg.
Wójt Gminy Mariusz Strąk w odpowiedzi wyjaśnił, iż ciągnik jest to w tej chwili pierwsza potrzeba,
dwa ciągniki będące na wyposażeniu ZUK są w bardzo złym stanie. Zgłaszał to już poprzedni
kierownik ZUK, jak też i obecny.
Sołtys wsi Dębowe Pole zgłosiła wniosek o budowę ołtarza polowego w Dębowym Polu i drogi
dojazdowej do miejsca pamięci.
Nie zgłoszono innych wniosków ani głosów w dyskusji.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził przerwę do godziny 11.50.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.5. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy
Sienno .
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury poinformował, iż Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie jawne imienne nad
przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/18/2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Sienno jednogłośnie, 15
głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.6. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno
w 2019 roku. Wskazał na wzrost liczby przypadków interwencji a co za tym idzie kosztów obsługi
programu. Apelował o uświadamianie mieszkańców aby sterylizowali zwierzęta, co zapobiegnie
niekontrolowanemu rozmnażaniu.
Radny Krzysztof Szpaczyński zapytał do kogo zgłaszać problem w godzinach popołudniowych.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, że do pracownika UG, telefon do kontaktu jest podany.
Innych pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek
przedstawił opinię Komisji. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały proponując
wpisanie kwoty 30.000, 00 zł na realizację programu w 2019 roku.
Wójt Gminy Mariusz Strąk przychylił się do tej propozycji.
Nie zgłoszono innych propozycji ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie jawne imienne nad
przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/19/2018 w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno
w 2019 roku jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.7. Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Omówił
Program i plan wydatków na jego realizację.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie jawne imienne nad
przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/20/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.8. Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie jawne imienne nad
przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2019 – 2021 jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.9.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia
wyborów organów sołectw.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek
przedstawił opinię Komisji. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie jawne imienne nad
przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/22/2018 w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw
w głosowaniu jawnym imiennym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
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Ad.10.Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sienno do Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku przedstawił Sekretarz
Gminy Piotr Dąbrowski.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Jako że w Radzie Społecznej zasiadają
włodarze z terenu powiatu Komisja wskazała jako przedstawiciela Gminy Sienno osobę Pana Wójta
Gminy Mariusza Strąka.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie jawne imienne nad
przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/23/2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sienno do Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.11.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie projektu
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sienno”.
Poinformował, iż po zmianie przepisów przed przyjęciem Regulaminu Rada Gminy jest obowiązana
zasięgnąć opinii
Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dyrektor Regionalny przedstawił swoje
uwagi do pierwszego projektu regulaminu. Po uwzględnieniu uwag projekt regulaminu został
przedłożony Radzie i po przyjęciu zostanie przesłany do Dyrektora Regionalnego celem wydania
opinii.
Radny Krzysztof Szpaczyński zapytał kto kontroluje hydranty.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż robi to ZUK i również PSP.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zapytał, czy ZUK posiada beczkę do
zabezpieczenia zaopatrzenia mieszkańców w wodę w razie dłuższej awarii.
Wójt Gminy odpowiedział, iż zarówno poprzedni kierownik ZUK jak i obecny zgłaszali taką
potrzebę ale na chwilę obecną nie ma takiej beczki.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek
poinformował, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie jawne imienne nad
przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/24/2018 w sprawie jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Ad.12. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w programie
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sienno w 2018 roku. Poinformował, iż w budżecie gminy zaplanowano 35.000,00 zł na realizację
programu ale ilość interwencji okazała się tak duża, że środków nie wystarczy. Wójt poprosił o
akceptację zwiększenia o 6.000,00 zł wydatków na realizację programie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2018 roku.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Bohdan Przydatek poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie jawne imienne nad
przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/25/2018 w sprawie zmian w programie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2018 roku
jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.13.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż do Rady Gminy nie
wpłynęło w ostatnim czasie żadne pismo i zamknął ten punkt obrad.
9

Ad.14. Radny Paweł Pastuszka wyraził poparcie dla wniosku pani sołtys Dębowego Pola
o wybudowanie ołtarza polowego. Sugerował zwrócenie się do IPN i umieszczenie na tablicy
nazwisk osób poległych w walce pod Dębowym Polem.
Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż wniosek zostanie zrealizowany. Nadleśnictwo
ofiarowało kostkę, teren przy pomniku zostanie wyłożony, zostanie wykonane zadaszenie
i uzupełnione nazwiska po uzyskaniu informacji z IPN.
Radna Cecylia Małaczek zgłosiła aby w ramach środków zaplanowanych w budżecie na utrzymanie
studni wiejskich wyremontować i zabezpieczyć studnię w Olechowie. Prosiła też o wycięcie zarośli
z terenu wokół studni. Następnie wypowiedziała się w sprawie konieczności urządzenia stołówki
szkolnej w PSP w Jaworze Soleckim wyrażając poparcie dla stanowiska Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów oraz wniosku radnej Jadwigi Gajos. Poinformowała, iż w poprzedniej
kadencji pracując w Komisji Budżetowej odwiedziła szkołę i miała możliwość naocznego
przekonania się o warunkach, w jakich dzieci spożywają posiłek i dlatego uważa, że trzeba jak
najszybciej zareagować.
Nie zgłoszono innych uwag ani wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz oraz Wójt Gminy Mariusz Strąk złożyli wszystkim
obecnym życzenia świąteczne.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż porządek obrad został wyczerpany
i zamknął III sesję Rady Gminy Sienno kadencji 2018 – 2023.
Przewodniczący Rady Gminy: Roman Markiewicz
Sporządził :
insp. B. Capała
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