Protokół Nr XI/2015
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 28 września 2015 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 9.00 – 12.25.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz.
Protokołował inspektor UG Barbara Capała.
W sesji wzięli udział:
1.Radnych Rady Gminy
2.Wójt Gminy
3.Sekretarz Gminy
4.Skarbnik Gminy
5.Komendant Powiatowy Policji w Lipsku
6.Dyrektor NZOZ w Siennie
7.Kierownik Posterunku Policji w Siennie
8.Emerytowany Kierownik Posterunku Policji w Siennie
9.Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Siennie
10.Sołtysi

- 13
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Jolanta Karolik
- Janusz Koziarski
- Marianna Śmietanko - Kmieć
- Paweł Pastuszka
- Piotr Gudek
- Bohdan Przydatek
- 14 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z sesji odbytej w dniu 27 lipca 2015 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
5.Informacja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie gminy.
6.Informacja na temat funkcjonowania ZUK w Siennie w 2014 roku.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2015 roku.
8.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2015 rok.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata
2015-2020.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność
Wójta Gminy.
13.Sprawozdanie z pracy Rady i komisji problemowych za I półrocze 2015 roku.
14.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad:
Ad.1.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz otworzył sesję. Powitał radnych, Wójta Gminy,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz zaproszonych gości. Po sprawdzeniu podpisów na
liście obecności stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono uwag ani wniosków do porządku obrad.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr X/2015 z sesji odbytej w dniu 27 lipca 2015 roku.
Rada przyjęła protokół Nr X/2015 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Przed przystąpieniem do złożenia sprawozdania z pracy pomiędzy sesjami Wójt Gminy złożył na ręce
emerytowanego Kierownika Posterunku Policji w Siennie podziękowania za pięcioletnią pracę na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sienno.
Emerytowany Kierownik Posterunku Policji w Siennie Piotr Gudek podziękował Wójtowi Gminy
i Przewodniczącemu Rady Gminy za dobrą współpracę.
Wójt Gminy powitał nowego Kierownika Posterunku Policji w Siennie młodszego aspiranta Pawła
Pastuszkę życząc sukcesów i owocnej współpracy.
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Kierownik Posterunku Policji w Siennie Paweł Pastuszka wyraził nadzieję, że uda mu się dorównać
poprzednikowi, który zrobił bardzo dużo, a współpraca z władzami i środowiskiem będzie układała się
równie dobrze.
Wójt Gminy podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji w Lipsku za właściwy dobór kadry
kierowniczej.
Komendant Powiatowy Policji Janusz Koziarski podziękował byłemu kierownikowi Piotrowi Gudkowi
podkreślając, iż był bardzo dobrym policjantem, powitał nowego kierownika Pawła Pastuszkę.
Komendant Powiatowy Policji poinformował, iż dobrano człowieka miejscowego mając na względzie aby
współpraca na szczeblu lokalnym z władzami i mieszkańcami układała się jak najlepiej, co jest gwarancją
większego bezpieczeństwa. Komendant Powiatowy poinformował, iż siedemnastego października br.
otwarty zostanie trakt drogowy dojazd do mostu w Solcu nad Wisłą. Otwarcie przeprawy będzie się
wiązać ze zwiększeniem ruchu, również w Gminie Sienno. Na obecną chwilę brak jest koniecznej
infrastruktury tj. dodatkowych chodników, przejść dla pieszych. Należy się liczyć ze zwiększonym ruchem
drogowym, większym zagrożeniem wypadkami. Na koniec wypowiedzi Komendant Powiatowy prosił
o współpracę z policją, zgłaszanie problemów bezpośrednio lub telefonicznie na uruchomiony telefon
całodobowy.
Przedstawiciele policji opuścili sesję.
Ad.3.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami
informując o następujących sprawach:
-wydano dziesięć zarządzeń;
-skierowano do Rady Gminy pięć projektów uchwał;
-zakończona została i odebrana termomodernizacja budynku remizy w Kochanówce;
-zakończony został remont dachu na budynku remizy w Kochanówce;
-zakończony został remont świetlicy w Wyględowie;
-zakończona została budowa dachu na budynku świetlicy w Aleksandrowie Dużym;
-przeprowadzono przetarg na organizację dowozu do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych wraz
z dzierżawą autobusu gminnego w okresie 01.09.2015 r. – 31.12.2016 r.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania Wójta Gminy.
Ad.4. Wójt Gminy Mariusz Strąk wyznaczył Skarbnik Gminy do przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik omówiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
Radni nie zgłosili pytań do przedłożonej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poprosił o odczytanie opinii R.I.O.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik odczytała Uchwałę Nr Ra.285.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 01 września 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta
Gminy w Siennie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2015 roku, kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także o wykonaniu planów
finansowych instytucji kultury.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Łepecka poinformowała, iż komisja dokonała kontroli
wykonania budżetu w I półroczu 2015 roku oraz wysłuchała obszernych wyjaśnień Wójta Gminy i nie
zgłasza uwag do wykonania budżetu w I półroczu 2015 roku.
Nie zgłoszono innych głosów do wykonania budżetu w I półroczu 2015 roku.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.5.Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż Dyrektor NZOZ Pani Marianna Śmietanko-Kmieć ze
względu na dużą ilość pacjentów przybędzie na sesję około godziny 11-tej i wówczas odpowie na
ewentualne zapytania. Wójt Gminy odczytał informację o działalności NZOZ „Medicus” za 2014 rok
I półrocze 2015 roku przedłożoną przez dyrekcję spółki.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Beata Ćwik przedstawiła opinię komisji. Komisja
oceniła pozytywnie funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do przedłożonych informacji.
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Ad.6.Informację o działalności Zakładu Usług Komunalnych w Siennie za 2014 rok zreferował kierownik
ZUK Bohdan Przydatek. Omówił szczegółowo kierunki działalności ZUK tj. eksploatację i utrzymanie
wodociągu, eksploatację i utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, dostawa energii
cieplnej, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie czystości ulic i innych miejsc publicznych, obsługa
i utrzymanie targowicy, zimowe utrzymanie dróg, usługi w zakresie remontu dróg gminnych, naprawa
i konserwacja oświetlenia ulicznego, utrzymanie boisk sportowych. Zasygnalizował problemy i potrzeby,
m.in. występujące w br. zagrożenie w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę przy utrzymującej się
długotrwałej suszy, brak możliwości przyjęcia do istniejącej oczyszczalni ścieków osadów
z przydomowych oczyszczalni, brak pomieszczenia magazynowego przy obiekcie na przechowanie
sprzętu niezbędnego do pielęgnacji boiska sportowego, brak własnego podnośnika co wydłuża czas
oczekiwania przez mieszkańców na wymianę żarówek w oświetleniu ulicznym. Na koniec podziękował
wszystkim za dobrą współpracę.
Radna Małgorzata Dygas-Gruszczyńska zapytała, czy na ten rok jest jeszcze przewidziany remont dróg
gminnych.
Kierownik ZUK odpowiedział, iż zaplanowane na ten cel środki zostały wykorzystane.
Radny Antoni Ćwikliński zapytał o drogę łączącą Piasków z drogą „osowską”.
Kierownik ZUK odpowiedział, iż wykonuje remonty dróg zgodnie z ustalonym harmonogramem. Był na
wzmiankowanej drodze niejednokrotnie, w jego opinii konieczne jest wymierzenie tej drogi, a jako
kierownik ZUK nie jest do tego władny.
Radny Antoni Ćwikliński stwierdził, że wystarczyłoby wyrównanie tej drogi, właściciel w rozmowie z nim
wyraził na to zgodę.
Sołtys wsi Piasków poinformował, iż w rozmowie z nim właściciele nie wyrażali zgody na remont tej
drogi.
Kierownik ZUK poinformował, iż wraz z Panem Wójtem był na tej drodze, uczestniczył też w rozmowie
z właścicielem. Właściciel w żadnym wypadku nie zgadza się na remont drogi, twierdzi, że nie jest mu
ona potrzebna.
Wójt Gminy Mariusz Strąk podziękował kierownikowi ZUK za profesjonalizm, za duży wkład pracy
włożony w rozwiązania techniczne aby mieszkańcom południowej strony gminy nie zabrakło wody
podczas występującej suszy.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o poczynienie działań w celu bieżącego usuwania śniegu z chodnika
przy drodze powiatowej ul. Ostrowieckiej narzucanego podczas odśnieżania. Po kilkukrotnym
odgarnięciu śniegu robią się hałdy utrudniające przejście chodnikiem.
Kierownik ZUK wyjaśnił, iż jest to droga i chodnik powiatowe poza zarządem ZUK. Dalej wyjaśniał, iż
zdarza się, że ZUK nie patrząc kto jest właścicielem wykonuje drobne prace porządkowe przy drogach np.
przycięcie gałęzi, krzewów dla bezpieczeństwa użytkowników drogi. Podkreślił, iż Wójt nie zleci ZUK-owi
wykonywania prac na drogach nie będących własnością gminy.
Sołtys wsi Praga Dolna zwrócił się do kierownika ZUK o wyrównanie poboczy oraz udrożnienie
przepustu przy zjeździe z drogi od Piaskowa do Osówki.
Kierownik ZUK wyjaśnił, iż zgłoszenia powinny być kierowane do Wójta, a nie bezpośrednio do ZUK.
Nie zgłoszono innych pytań ani żadnych uwag.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił opinię dotyczącą
funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Siennie. Komisja oceniła pozytywnie funkcjonowanie
ZUK.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.7.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Sienno w 2015 roku. Potrzebę zwiększenia środków na realizację programu o 5.000 zł
argumentował większą liczbą zgłoszeń od mieszkańców dotyczącą bezdomnych zwierząt. Nadmienił, iż
kwota powinna być wystarczająca na realizację programu do końca roku.
Radna Małgorzata Dygas – Gruszczyńska poprosiła o wyjaśnienie sytuacji zaistniałej w Krzyżanówce,
gdzie pies odłowiony, za co było zapłacone, pojawił się ponownie na posesji, na której wcześniej
przebywał.
Wójt Gminy przyjął zgłoszenie do wyjaśnienia.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, iż komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał tekst uchwały i zarządził głosowanie nad jej
przyjęciem.
Rada przyjęła uchwałę Nr XI/52/2015 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.8.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości. Uchwała dotyczy przedłużenia wydzierżawienia działki rolnej przy
drodze do Ostrowca Świętokrzyskiego na okres 5 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, iż komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał tekst uchwały i zarządził głosowanie nad jej
przyjęciem.
Rada przyjęła uchwałę Nr XI/53/2015 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził dwudziestominutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.

Ad.9.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał pismo Prezesa Sądu Okręgowego

w Radomiu dotyczące wyborów na ławników. Zgodnie ze wskazaniem Prezesa Rada Gminy Sienno
wybiera trzech ławników do Sądu Rejonowego w Lipsku.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał fragment ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych w części dotyczącej wymogów, jakie powinni spełniać kandydaci na ławników.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż do Rady zgłoszone zostały dwie kandydatury na ławników.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Beata Ćwik przedstawiła kandydatury na ławników – Pani Małaczek
Barbary i Pani Moskwy Elżbiety.
Przewodnicząca Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Cecylia Małaczek odczytała opinię
o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Lipsku. Zespół zaopiniował pozytywnie obie
kandydatury.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż zgodnie z art. 160 §1 ustawy Prawo
o ustroju sądów powszechnych wybory ławników odbywają się w głosowaniu tajnym. Ławnicy
wybierani są zwykłą większością głosów. Następnie przedstawił tryb głosowania nad wyborem
ławników.
Rada zatwierdziła tryb w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za na ustawowy skład 15
radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż do przeprowadzenia głosowania tajnego konieczne jest
powołanie Komisji Skrutacyjnej. Poprosił o zgłoszenie trzech kandydatur .
Radni zgłosili do Komisji Skrutacyjnej kandydatury radnych : Sylwia Borek, Agnieszka Kaczor, Cecylia
Małaczek.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Rada zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała je radnym.
Odbyło się tajne głosowanie.
Następnie Komisja Skrutacyjna zebrała karty do urny, przeliczyła je i sporządziła protokół z głosowania .
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Sylwia Borek odczytała protokół z tajnego głosowania (w
załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż ławnikami do Sądu Rejonowego w Lipsku
zostali wybrani Barbara Małaczek i Moskwa Elżbieta. Następnie odczytał tekst uchwały w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipsku i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.
Rada przyjęła uchwałę Nr XI/54/2015 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za , na ustawowy
skład 15 radnych.
Na sesję przybyła dyrektor NZOZ „Medicus” w Siennie Pani Marianna Śmietanko- Kmieć. Z uwagi na to, że
sprawozdanie NZOZ zostało odczytane przez Wójta Gminy w punkcie 5 porządku obrad dyrektor NZOZ
nie przedstawiała ponownie sprawozdania, a poprosiła o zadawanie pytań lub zgłaszanie uwag.
Radny Julian Siwek zapytał o uruchomienie ośrodka zdrowia w Osówce, ponieważ zależne to było
podobno tylko od opinii Sanepidu a nadal nic się nie dzieje.
Dyrektor NZOZ Pani Marianna Śmietanko-Kmieć odpowiedziała, iż ma opinię ale potrzebny jest jeszcze

4

opis wewnętrzny budynku, o który wystąpiła do urzędu gminy i jeszcze go nie otrzymała.
Radny Julian Siwek wskazał, iż przy remoncie budynku świetlicy w Osówce parter został dostosowany
pod ośrodek zdrowia, a teraz znowu słyszy się, że konieczna jest przebudowa tych pomieszczeń.
Dyrektor NZOZ wyjaśniła, iż wymaga tego Sanepid.
Radny Julian Siwek zwrócił uwagę, że pomieszczenia były specjalnie dostosowane pod ośrodek zdrowia,
zgodnie z wymogami unijnymi, a teraz okazuje się, że ma tam być rehabilitacja i znów mają być przeróbki.
Zapytał, jakie miałyby być to przeróbki i jakie to będą koszty, kto ma za to płacić.
Dyrektor NZOZ Pani Marianna Śmietanko-Kmieć w odpowiedzi wyjaśniła, że chodzi o drobne przeróbki
typu inny rodzaj umywalki i inne miejsce jej zamontowania. Zwróciła uwagę, że budynek nie może być
wykorzystywany przez jedną czy dwie godziny w tygodniu, dlatego NZOZ chce zawrzeć umowę z NFZ na
rehabilitację.
Radny Julian Siwek zapytał, czy mógłby wówczas przyjmować lekarz i kiedy mogłoby to nastąpić. Czy jest
szansa, że gabinet lekarski ruszy jeszcze w tym roku.
Dyrektor NZOZ potwierdziła, że byłaby taka możliwość aby lekarz przyjmował jedną – dwie godziny
tygodniowo i jest szansa, że ruszy w br. bo konkursy ogłaszane są zwykle we wrześniu.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag w sprawie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej.
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad.
Ad.10. Skarbnik Gminy Jolanta Karolik omówiła zmiany w Uchwale budżetowej na 2015 rok.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż Komisja zaopiniowała
pozytywnie proponowane zmiany budżetowe .
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XI/55/2015 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.11. Skarbnik Gminy Jolanta Karolik omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Sienno na lata 2015-2020.
Nie zgłoszono uwag ani pytań.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż Komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XI//56/2015 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.12.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał pismo Nr LEX.R.40.69.2015.MN z dnia
11.09.2015 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Prawny Oddział w Delegaturze –
Placówce Zamiejscowej w Radomiu oraz treść skargi Pana Antoniego Dąbrowskiego. Poinformował, iż
skarga została przekazana do Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, poprosił Komisję
o przedstawienie wyników swojej pracy.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek poinformował, iż komisja
po zapoznaniu się z treścią skargi i dokumentacją oraz wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy jednogłośnie
przyjęła stanowisko, iż należy uznać skargę za bezzasadną. Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa
Publicznego opracowała projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na
działalność Wójta Gminy i przedkłada go Radzie. Odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radna Beata Ćwik poinformowała, iż Pan Antoni Dąbrowski wielokrotnie rozmawiał z nią w tej sprawie
jako radną z jego terenu. Zwróciła się do Wójta Gminy aby poszedł do tej sprawy z innego punktu
widzenia, ktoś przecież wydał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego w tym miejscu , Pan
Dąbrowski prowadzi uprawy ekologiczne, chciałby uruchomić agroturystykę. Z rozmów z Panem
Dąbrowskim wynika, że zwracał się do poprzedniego wójta o wytyczenie drogi, na co wójt odpowiadał,
że nie ma pieniędzy. Pan Dąbrowski pokrył połowę kosztów geodety, ale tak się nieszczęśliwie złożyło, że
geodeta ten zmarł i droga nadal nie jest wytyczona. Poprzedni wójt obiecał , że drzewa zostaną wycięte,
a do tej pory nic nie zrobiono.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, że również rozmawiał w tej sprawie. Pan
Antoni Dąbrowski otrzymał ustne zapewnienie, że drzewa zostaną usunięte jesienią po opadnięciu liści, a
mimo tego skierował skargę.
Radna Beata Ćwik wyjaśniła, iż Pan Dąbrowski jest zdesperowany, bo w dalszym ciągu nie ma dojazdu do
posesji, dojeżdża przez własne pole.
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Radny Antoni Ćwikliński stwierdził, iż Pan Dąbrowski budując dom wiedział jaka jest droga. W tej działce
przebiega rów melioracyjny, którego nie można zasypać. Zdaniem radnego jedynym rozwiązaniem jest
dogadanie się z sąsiadami, bo nawet po wycięciu drzew zostanie szerokość 1,5 m i przejazd nie będzie
możliwy. Rozmowy takie były prowadzone wielokrotnie ale bez efektów.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odnosząc się do wypowiedzi radnej Beaty Ćwik poinformował, iż w listopadzie
2013 roku gmina wytyczyła drogę w Tarnówku finansując kosztyze środków gminy, Pan Dąbrowski nie
ponosił żadnych kosztów pomiaru. Były prowadzone rozmowy z sąsiadami aby wykupić od nich części
działek graniczących z działką 245, ale nie wyrazili zgody. Bez tego technicznie nie jest możliwe, aby na
tej działce powstała droga, ponieważ część jest zajęta na rów melioracyjny pod zarządem melioracji
wojewódzkiej, pozostaje 1,5 m szerokości, z czego w żaden sposób drogi się nie zrobi. Wójt proponował
wyremontowanie drogi dojazdowej od strony Starej Wsi na co Pan Dąbrowski nie wyraził zgody.
Radna Małgorzata Dygas-Gruszczyńska wypowiedziała się , że zapewne chodzi o okres zimowy. Jest to
długi odcinek drogi i ciężko byłoby właścicielowi odśnieżyć na takim odcinku aby móc dojechać do
posesji.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż jest to podobny odcinek jak do drogi 245. Poinformował, iż jesienią
zostaną usunięte drzewa, aby Pan Dąbrowski miał możliwość poprowadzenia tym miejscem wykonania
przyłącza elektrycznego.
Radna Beata Ćwik zwróciła się do Wójta Gminy aby spróbował wynegocjować z właścicielami możliwość
wykupienia części gruntów sąsiadujących z działką 245 pod drogę, bo na obecną chwilę Pan Dąbrowski
jest odcięty od miejscowości Tarnówek. Pan Dąbrowski w rozmowie z radną wyrażał zadowolenie
i
z tego, że drzewa zostaną usunięte i będzie miał możliwość dojścia do wsi chociażby po chleb.
Wójt Gminy przyznał, że brak drogi jest problemem. Gdyby sąsiedzi się porozumieli sprawa byłaby
rozwiązana, ale jeden z właścicieli działek graniczących z działką 245 kwestionuje wykonany pomiar
twierdząc, że własność jego działki dochodzi praktycznie do rowu melioracyjnego i nie chce nawet
słyszeć o odstąpieniu części działki. Rozmowy były prowadzone i nic nie dały, więc gmina chce
przynajmniej umożliwić przeprowadzenie przyłącza energetycznego działką 245, a z drugiej strony
posesji zapewnić drogę dojazdową. Nadmienił, że na tę chwilę inne rozwiązanie nie jest możliwe.
Sołtys wsi Tarnówek poinformowała, iż zna sprawę i nic nie może dodać ponad to, co zostało już
powiedziane. Dodała, że gdyby to była jej własność odstąpiłaby cztery, a nawet sześć metrów na drogę.
Poinformowała, iż przedpłata na kanalizację wpłacona przez Pana Dąbrowskiego do sołtysa została mu
zwrócona , o czym Pan Dąbrowski już nie wspomniał w swoim piśmie. Sołtys poinformowała również, iż
Sekretarz Gminy proponował Panu Dąbrowskiemu utwardzenie dojazdu do posesji od tzw. „czarnej
drogi”, ale Pan Dąbrowski nie zgodził się na to, sołtys również była w tej sprawie w gminie. Przyznała, że
Pan Dąbrowski znalazł się w bardzo problematycznej sytuacji, ale nic ze swojej strony nie może zrobić.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby odkupienie części gruntu od właściciela sąsiedniej działki, sugerowała
aby Wójt osobiście próbował wynegocjować zgodę Pana Greli na odstąpienie kilku metrów pod drogę.
Nie zgłoszono innych uwag ani pytań .
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał tekst uchwały i zarządził głosowanie nad jej
przyjęciem.
Rada przyjęła uchwałę Nr XI//57/2015 w głosowaniu jawnym, 12 głosami za, przy 1 głosie
wstrzymującym, głosów przeciwnych nie było, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.13.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż sprawozdanie z pracy Rady
Gminy zostało przesłane do radnych i nie będzie odczytywane.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do sprawozdania z pracy Rady Gminy w I półroczu 2015 roku.
Przewodniczący komisji problemowych odczytali sprawozdania z pracy komisji za I półrocze 2015 roku.
Komisja Rewizyjna – uwag ani pytań nie zgłoszono.
Komisja Budżetowa – uwag ani pytań nie zgłoszono.
Komisja Oświaty Kultury i Zdrowia – uwag ani pytań nie zgłoszono.
Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego - uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący zamknął ten punkt obrad.
Ad.14.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał pismo Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Kochanówka dotyczące zwrotu kosztów dowozu dzieci z Dębowego Pola do szkoły w Kochanówce.
Wójt Gminy Mariusz Strąk uznał za zasadne zwiększenie dotacji na kwotę dopłaty do biletów.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż radni zebrali kwotę 750 zł i wpłacili
na konto dla chorej Lili. Następnie poinformował, iż na terenie powiatu lipskiego ruszyła akcja
„szlachetna paczka”, poprosił radną o przekazanie szczegółów.
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Radna Małgorzata Dygas-Gruszczyńska poinformowała, iż akcja „szlachetna paczka” jest projektem
realizowanym na terenie gminy po raz pierwszy, prowadzona jest już od 15 lat. Jest wolontariuszem akcji
i chciałaby za pośrednictwem przekazu internetowego z sesji rozpropagować akcję i pozyskać
darczyńców. Darczyńcą może zostać jedna osoba lub grupa osób pragnących wspomóc potrzebujące
rodziny. Będą zgłoszone do projektu rodziny z terenu gminy i z całego powiatu i ma nadzieję, że znajdą
się osoby pragnące przygotować paczki, można też wpłacić jednorazowo darowizny pieniężne dla osób
potrzebujących.
Radna Beata Ćwik zapytała o zagospodarowanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Na
terenie gminy powstało około stu przydomowych oczyszczalni ścieków, osady z tych oczyszczalni
powinny być wywożone dwa razy do roku. Użytkownicy, którzy założyli oczyszczalnie w pierwszej
połowie roku muszą je wywieźć jesienią i stanęli przed problemem zagospodarowania osadów - gdzie je
wywieźć, skoro nie można do gminnej oczyszczalni, czy można wywozić na pole i przyorać w ciągu 24
godzin. Poprosiła Wójta o udzielenie wyjaśnień, bo większość użytkowników nie wie, co ma dalej robić
z osadem, jest to duży problem.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż problem ten należy rozwiązać jak najszybciej . Rozważa ten
temat z kierownikiem ZUK, w przyszłym roku trzeba będzie zająć się modernizacją oczyszczalni ścieków,
nie będzie innego wyjścia. Nadmienił, iż są firmy zajmujące się utylizacją tego typu odpadów.
Radna Beata Ćwik poinformowała, iż przy zakładaniu oczyszczalni ścieków wykonawca obiecywał, że
będzie przekazana informacja dla właścicieli, jak użytkować i co robić z osadem. Do tej pory użytkownicy
nie otrzymali żadnych informacji, a jesienią niektórzy już powinni odstawić osady.
Wójt Gminy odpowiedział, iż trzeba będzie znaleźć taką firmę, która doraźnie będzie zabierała osad od
użytkowników. Od razu nie zmodernizuje się oczyszczalni, trzeba doraźnie znaleźć rozwiązanie zastępcze.
Kierownik ZUK Bohdan Przydatek przybliżył technologię oczyszczania ścieków.
Sołtys wsi Dębowe Pole podziękowała Wójtowi Gminy i kierownikowi ZUK za pomoc w organizacji
uroczystości na Dębowym Polu. Podziękowała wszystkim za uczestnictwo w uroczystości. Zasugerowała
zorganizowanie zebrania wiejskiego z udziałem kierownika ZUK w sprawie podpięcia wodociągu do sieci
w Kochanówce.
Sołtys wsi Wodąca poprosiła o interwencję w sprawie wałęsających się psów.
Radna Cecylia Małaczek prosiła o uzgodnienie sprawy decydowania o wynajmie świetlicy. W regulaminie
zapisane jest, że gospodarzem świetlicy jest sołtys miejscowości, w której znajduje się świetlica.
W przypadku jej miejscowości świetlica wynajmowana jest często. Osoby zainteresowanie zgłaszają się
do radnej lub do sołtysa, ale zgłoszenia przyjmowane są też w gminie i zdarza się, że terminy się
nakładają. Konieczne jest uzgodnienie, kto może korzystać ze świetlicy w pierwszej kolejności, kto ma
przyjmować zgłoszenia. Radna podniosła też problem wysokości opłat za wynajem świetlicy. Koszt
wynajmu jest zbyt niski, wynajmując świetlice gmina generuje sobie bardzo duże koszty. Świetlicę
wynajmują różni ludzie, pozostawiają pomieszczenia w różnym stanie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, że pierwszeństwo w wynajmie świetlic mają mieszkańcy danej
miejscowości. Uważa, że świetlice powinny służyć mieszkańcom a nie być źródłem dochodów dla gminy.
Stara się realizować potrzeby mieszkańców, mieszkańcy zgłaszali na spotkaniach, że opłaty za wynajem
są za drogie i dlatego zostały obniżone. Koszt za wynajem pozostanie taki sam, natomiast od nowego roku
doliczany będzie koszt zużytej energii.
Radna Cecylia Małaczek prosiła o uzgadnianie wynajmu, informowanie przez gminę, bo np. mieszkańcy
chcą zorganizować zebranie a okazuje się, że nie można, bo świetlica jest wynajęta.
Wójt Gminy obiecał, że będzie to uregulowane i to sołtys będzie miał informacje o wynajmie.
Sołtys wsi Tarnówek podziękowała Wójtowi za uregulowanie sprawy dowozu dzieci, przywrócenie
dowozu prze PKS. Przekazała wniosek mieszkańców sołectwa Tarnówek do budżetu gminy na 2016 rok –
wyasfaltowanie uliczek i budowa placu zabaw przy świetlicy w Tarnówku.
Radna Sylwia Borek wniosła o wyrównanie drogi od Wodącej w stronę Tarnówka.
Wójt Gminy Mariusz Strąk zaprezentował statuetkę uzyskaną przez Gminę Sienno za udział w Dożynkach
Wojewódzkich w Płocku. Poinformował, iż w dożynkach uczestniczyła delegacja z wieńcem wykonanym
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi.
Nie zgłoszono innych wniosków ani głosów w dyskusji.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż porządek obrad XI sesji został wyczerpany
i zamknął sesję.
Przewodniczący Rady Gminy
Sporządził:

mgr Roman Markiewicz
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