Protokół Nr XIX/2016
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 30 maja 2016 roku

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 13.00 – 15.30.
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
3.Skarbnik Gminy
4.Radny Rady Powiatu w Lipsku
5.Komendant Powiatowy Policji w Lipsku
6.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku
7.Komendant Gminny ZOSP RP w Siennie
8.Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie
9.Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kochanówce
10.sołtysi

- 14
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Jolanta Karolik
- Paweł Niedziela
- Janusz Koziarski
- Tomasz Krzyczkowski
- Michał Wlazłowski
- Czesław Sieczka
- Stanisław Kwiecień
- 15 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2016 z sesji odbytej w dniu 05 maja 2016 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Informacja na temat przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sienno.
5.Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
6.Ocena funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016 i prognozy
na rok szkolny 2016/2017.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
na 2016 rok.
8.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Sienno.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Sienno na lata 2016-2021.
12.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad:
Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz. Po sprawdzeniu podpisów na liście
obecności stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny usprawiedliwiony był
radny Andrzej Lipiec.
Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów
oraz zaproszonych gości, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono wniosków ani uwag do porządku obrad. Przystąpiono do jego realizacji.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XVIII/2016 z sesji odbytej w dniu 05 maja 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XVIII/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
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Ad.3.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami informując
o następujących sprawach:
- wydano zarządzenia:
1) Nr 23 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.;
2) Nr 24 w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady Rady Gminy;
- skierowano do Rady Gminy projekty uchwał:
1)w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 r.;
2) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;
3)w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków;
4)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.;
5)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2016-2021.
- Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40 tys. zł na modernizację drogi
w Wierzchowiskach Pierwszych.
- Po przeprowadzeniu przetargu na modernizację drogi w Wierzchowiskach Pierwszych wybrano firmę
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla za kwotę 135.553,44 zł.
- W piątek 27 maja przeprowadzona została wizytacja w ZSOiP w Siennie przez pracownika z Ministerstwa
Kultury w związku z zamiarem utworzenia szkoły muzycznej.
Radna Lidia Łepecka zapytała o wynik wizytacji szkoły, jaka jest opinia .
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż jest to dopiero wstępna procedura, po wydaniu opinii zostanie złożony
wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na założenie szkoły muzycznej
I stopnia.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, który odcinek drogi w Wierzchowiskach będzie modernizowany.
Wójt Gminy poinformował, iż jest to odcinek od końca asfaltu do końca terenu zabudowanego.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do sprawozdania z pracy Wójta.
Ad.4.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski omówił pisemną informację na temat przestrzegania Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w Gminie Sienno. Na koniec podkreślił, iż efekty podjętych rozwiązań
dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie są widoczne. Coraz mniej jest wysypywanych śmieci do
lasu. Zdarzają się jeszcze przypadki porzucania worków ze śmieciami w przydrożnych rowach ale robią to raczej
osoby przejeżdżające przez gminę.
Radna Cecylia Małaczek zapytała, czy są jakieś sankcje i możliwość ukarania osób wyrzucających śmieci. Czy
zdarzają się takie przypadki.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż są dwa takie przypadki. Osoby zostały ukarane, jedna z tych osób
poprosiła o przesunięcie terminu ze względu na duże koszty usunięcia składowiska odpadów.
W uzupełnieniu Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski poinformował, że jest też jeden przypadek odprowadzenia
ścieków do rzeki, osoba została ukarana mandatem.
Sołtys wsi Sienno Kazimierz Pastuszka zgłosił, iż ludzie psioczą, że niektórzy mieszkańcy nie płacą za odpady
i nic się z tym nie robi. Mówią, że też nie będą płacić, skoro tak można.
Wójt Gminy Mariusz Strąk sprostował, że jest to niemożliwe aby ktoś nie płacił. Wszystkie posesje są
zewidencjonowane, egzekucja prowadzona jest na bieżąco.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek poinformował, iż komisja
zaopiniowała pozytywnie utrzymanie czystości i porządku w gminie.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.5.Wójt Gminy Mariusz Strąk powitał przedstawicieli policji powiatowej oraz straży państwowej i poprosił
o przedstawienie informacji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
Komendant Powiatowy Policji w Lipsku Janusz Koziarski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Lipsku Tomasz Krzyczkowski złożyli Wójtowi, radnym i sołtysom życzenia owocnych decyzji oraz
społecznego uznania z okazji dnia samorządowca.
Kierownik Posterunku Policji w Siennie Paweł Pastuszka przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą
bezpieczeństwa, tj. struktur i funkcjonowania policji, ilości zdarzeń w skali gminy i powiatu, zagrożeń i działań
prewencyjnych.
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Komendant Powiatowy Policji w Lipsku Janusz Koziarski wskazał, iż pod każdą liczbą kryje się czyjeś
nieszczęście. To, że wykrywalność jest wyższa od średniej w województwie nie oznacza, że należy spocząć na
laurach. Wskazał na liczne zagrożenia. Wykroczenia uciążliwe społecznie tj. kradzieże, chuligańskie wybryki.
Zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy rozwijającej się infrastrukturze drogowej,
zwiększającej się stale liczbie użytkowników dróg, niekiedy brawurowej jeździe kierowców. W Gminie Sienno
szczególne nasilenie ruchu jest na drodze w kierunku Bałtowa. Komendant zwrócił też uwagę na zagrożenie
narkotykami lub innymi substancjami, w Solcu nad Wisłą w młodzieżowym ośrodku socjoterapii były przypadki
zatrucia się młodzieży środkami zakupionymi przez jednego z wychowanków w Internecie.
Radna Cecylia Małaczek zapytała, czy placówki oświatowe na terenie gminy są wolne od narkotyków, używek,
czy dopalaczy.
Komendant Powiatowy Policji w Lipsku Janusz Koziarki odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy nie ma na ten temat
informacji. Nie było takich zdarzeń, choć nie wyklucza, że pojawiają się w jakiejś formie, zwłaszcza używki
robione, które są tańsze i są dostępne. Zaapelował aby rodzice zwracali uwagę na swoje dzieci, na ich inne
zachowanie i reagowali.
Radny Julian Siwek zapytał, jak to jest możliwe, że syn kilkakrotnie uderzył ojca nożem i nie został za to
ukarany.
Komendant Powiatowy Policji w Lipsku Janusz Koziarski wyjaśnił, iż w przypadku osób najbliższych, jeśli
uszkodzenie ciała nie zagraża życiu jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej, jeśli zaś zagraża życiu,
ścigane jest z urzędu. Widoczne w tym przypadku obrażenia nie były ciężkie a ojciec nie złożył oskarżenia
wobec syna.
Radny Antoni Ćwikliński podziękował policji za pracę, za nadzór w weekendy nad bezpieczeństwem drogowym
na trasie Sienno – Bałtów.
Radny Krzysztof Sieczka podziękował policji za zabezpieczanie imprez sportowych. Poinformował, iż ostatni
mecz pomiędzy drużynami piłkarskimi Sienna i Lipska zabezpieczało około 20 policjantów, pseudokibice nie
zostali wpuszczeni na obiekt, oglądali mecz zza ogrodzenia.
Wójt Gminy Mariusz Strąk podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji w Lipsku oraz Kierownikowi
Posterunku Policji w Siennie za profesjonalizm i zaangażowanie. Wójt podkreśli, iż gmina stara się pomagać
policji, chociażby w formie zabezpieczenia elektronicznego czy dofinansowania do zakupu samochodów.
Radna Cecylia Małaczek zwróciła się do Kierownika Posterunku Policji w Siennie z sugestią aby policja
przeprowadzała pogadanki z mieszkańcami w ich miejscowościach dotyczące bezpieczeństwa, np. noszenia
odblasków.
Kierownik Posterunku Policji w Siennie Paweł Pastuszka odpowiedział, iż takie spotkania policja przeprowadza,
jeśli jest zainteresowanie to należy zgłosić i zrobią.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku Tomasz Krzyczkowski omówił informację
dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na terenie gminy Sienno wystąpiło 78 zdarzeń, w powiecie
było ich 510. Cieszy fakt, iż społeczeństwo zgłasza ewentualne zagrożenia. Coraz mniej jest fałszywych
alarmów. Postęp techniki, możliwość wykrycia i surowe kary wystraszają ewentualnych sprawców. Dużych
zdarzeń w powiecie nie było oprócz płonących nieużytków w okolicach Jarentowskiego Pola. Udało się
opanować duży obszar pożaru i zapobiec dojściu do terenu zabudowanego. Jeśli jest potrzeba straż wyjeżdża
również do zdarzeń na teren sąsiednich powiatów, do gmin Iłża, Bałtów. Na terenie powiatu funkcjonuje 43
jednostki OSP, w tym 10 KSRG. Prowadzony jest całodobowy monitoring. Z analiz wynika, że zdarzenia natężają
się w okolicach weekendu. Coraz więcej jest zdarzeń drogowych, na każdym dyżurze straż zabezpiecza
przynajmniej dwóch strażaków przeszkolonych w zakresie ratownictwa medycznego. Straż prowadzi kontrole
wszystkich obiektów użyteczności publicznej. Straż nie wchodzi na prywatne posesje, chyba, że jest skarga.
Powołany został obwód operacyjny komendanta wojewódzkiego na wypadek dużego zagrożenia, w powiecie
utworzono 5 plutonów do szybkiej reakcji w różnych rodzajach zagrożeń.
Radna Cecylia Małaczek zapytała ile jest na terenie gminy mobilnych ujęć wody przeciwpożarowych, czynnych
hydrantów, które mogą być użyte w razie pożaru. Czy jest to sprawdzane.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odpowiedział, iż stan hydrantów jest okresowo
kontrolowany w uzgodnieniu z zarządcą Zakładem Usług Komunalnych i jeśli hydrant jest niesprawny, straż
daje zalecenie naprawy. Ze względu na kradzieże wody niektóre hydranty zostały zabezpieczone przed
poborem nielegalnym poprzez zasuwy, opaski. Istniejące zbiorniki przeciwpożarowe mogą być przydatne
w razie awarii wodociągu i nie będą likwidowane, choć były sugestie aby je zlikwidować, bo są hydranty.
Sołtys wsi Hieronimów Grzegorz Giemza zapytał na kim ciąży odpowiedzialność za utrzymanie zbiorników
wodnych przeciwpożarowych na terenie sołectw. Czy to należy do sołtysa, czy do Wójta.
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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wyjaśnił, iż jest to zadanie samorządu
terytorialnego ale bierze się też pod uwagę własność . Jeśli jest to teren prywatny, odpowiada właściciel, musi
być zgodnie z prawem.
Wójt Gminy Sienno Mariusz Strąk podziękował straży za pracę i za prewencję, wykonywane perfekcyjnie.
Podziękował też za ludzkie podejście do przedsiębiorstw. Za wskazywanie firmom wyjścia, sposobu na
dostosowanie do obowiązujących norm przeciwpożarowych w taki sposób, aby nie obciążało to firm dużymi
kosztami.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wyjaśnił, iż nie można stosować prawa brutalnie,
straż stara się podejść w sposób ludzki ale tak , aby było i zgodnie z prawem i bezpiecznie. Straż stara się nie
naprzykrzać kontrolami, rozkłada też w czasie wymóg dostosowania. Na koniec Komendant PSP w Lipsku
podał, iż obserwowane jest zmniejszanie się liczby strażaków ochotników.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do przedstawionych informacji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek poinformował, iż komisja
zaopiniowała pozytywnie stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Sienno.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz podziękował przedstawicielom policji i straży za udział w sesji
i obszerne przedstawienie tematu.
Przedstawiciele policji i straży opuścili sesję.
Radny Andrzej Małaczek opuścił sesję po uprzednim usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady Gminy.
Ad.6.Nie zgłoszono uwag ani pytań do informacji dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowych na terenie
gminy w roku szkolnym 2015/2016 i prognozy na rok szkolny 2016/2017.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Beata Ćwik poinformowała, iż komisja oceniła pozytywnie
funkcjonowanie oświaty gminnej.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad i zarządził dziesięciominutową
przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.7.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok. Poinformował, iż projekt był konsultowany z R.I.O,
zwolnienie dotyczy ZUK, uchwała wchodzi z mocą wsteczną od 1 stycznia 2016 roku.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
zmiany w uchwale w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Rada przyjęła uchwałę Nr XIX/100/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.8.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. Wyjaśnił, iż Zakład Usług Komunalnych korzysta
w swej działalności z budynków i gruntów gminy. Z tytułu użytkowania powinien uiszczać opłaty od 0,3 % do 1
% od wartości tych nieruchomości. Wójt Gminy może za zgodą Rady Gminy udzielić bonifikat od naliczonych
opłat i proponuje zastosowanie maksymalnych bonifikat tj. 99% , co obniży koszty funkcjonowania ZUK,
a tym samym będzie miało wpływ na utrzymanie obecnych taryf na wodę i ścieki.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu .
Rada przyjęła uchwałę Nr XIX/101/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
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Ad.9.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie
Sienno. Poinformował, iż ZUK co roku jest obowiązany ustalić taryfy za wodę i ścieki. Przepisy dopuszczają
możliwość przedłużenia obowiązujących taryf o rok. Kierownik ZUK złożył wniosek o przedłużenie
obowiązujących taryf, Wójt Gminy przychylił się do tego wniosku.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Siennie Bohdan Przydatek poinformował, iż po przeprowadzeniu
analizy nie przewiduje zwiększenia kosztów eksploatacji, konserwacji i remontów sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej i wnosi o przedłużenie do dnia 30 czerwca 2017 roku czasu obowiązywania taryf za dostarczoną
wodę i odprowadzone ścieki.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek poinformował, iż Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków w Gminie Sienno.
Rada przyjęła uchwałę Nr XIX/102/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.10.Wójt Gminy Mariusz Strąk omówił proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
Radna Cecylia Małaczek zapytała o błąd w uchwale, który był poprawiany.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjasnił, iż poprzedniej uchwale przez przeoczenie znalazł się błąd sumaryczny,
który w tej uchwale zostaje poprawiony – zapis w §1.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do projektu uchwały.
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 XIX/103/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.11.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sienno na lata 2016-2021.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do projektu uchwały.
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 XIX/104/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Radny Antoni Ćwikliński opuścił sesję po uprzednim usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady Gminy.
Ad.12.Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż na każdej sesji będzie udzielał odpowiadał na pytania
zadane na poprzedniej sesji, na które nie mógł wówczas odpowiedzieć.
Radna Sylwia Borek opuściła sesję po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Gminy.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania zadane na poprzedniej sesji. Poinformował, iż w tej chwili gmina
czeka na ogłoszenie o rozstrzygnięciu wniosków złożonych o dofinansowanie na drogi. Studnie w Olechowie
i Eugeniowie będą zabezpieczone przez ZUK po zakończeniu przez ZUK remontów dróg, zostanie również
rozebrany płot w Eugeniowie. Następnie Wójt Gminy poinformował o sukcesie Ogniska Muzycznego w Siennie.
Zespół akordeonowy zdobył I miejsce w konkursie pokonując zespoły sześciu szkół muzycznych I stopnia.
Poinformował też , iż mieszkaniec gminy Sienno Michał Klaus został mistrzem Polski w futsalu.
W dalszej części wypowiedzi Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów z prośbą, aby zgłaszali jeśli oświetlenie
uliczne będzie świeciło przez całą noc, gdyż jest to uszczuplenie budżetu. Zdarzają się awarie zegarów , dlatego
prosi o zgłaszanie przypadków świecenia poza wyznaczonymi porami, aby móc jak najszybciej interweniować.
Radny Kazimierz Boniatowski zapytał, czy będą jakieś prace wykonywane w tym roku przy budowie wodociągu
w Wierzchowiskach oraz kiedy będzie robiona droga w Aleksandrowie.
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Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż dokumentacja na wodociąg jest wykonana, nanoszone są jeszcze
poprawki, aby obniżyć kosztorys. W III kwartale roku będzie nabór wniosków o dofinansowanie. Odnośnie
remontu drogi w Aleksandrowie to prosi o cierpliwość, ZUK wykonuje remonty dróg i dojdzie do tej drogi
również.
Kierownik ZUK Bohdan Przydatek poinformował, iż droga w Aleksandrowie będzie robiona w dniu jutrzejszym.
Radny Kazimierz Boniatowski zapytał o rozwiązanie sprawy pomieszczenia dla biblioteki. Tam jest bardzo
ciasno, przydałaby się czytelnia.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż chciałby aby zrobić miejsce dla biblioteki w budynku GOK, ale nie
wie, czy zamysł uda się zrealizować.
Radny Julian Siwek zapytał, co to za działka w Nowej Wsi, i co to za ogrodzenie, że koszt wyniósł aż 30.000 zł.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż jest to duża działka o powierzchni 38 a, z przodu ma być ogrodzenie takie jak przy
boisku w Siennie, z tyłu siatka i brama wjazdowa.
Radna Lidia Łepecka zapytała, czy zakończyła się już sprawa z poprzednią dyrektor GOK.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż sąd oddalił wniosek byłej p. dyrektor o roszczenie wobec GOK. Sąd
zobowiązał Wójta do dostarczenia w ciągu siedmiu dni dokumentów dotyczących zatrudnienia nowej pani
dyrektor. Kolejna rozprawa ma odbyć się w dniu 17 czerwca.
Radna Lidia Łepecka zgłosiła interwencję - zabezpieczenie terenu w Aleksandrowie Dużym, na którym rozsiał
się „barszcz Sosnowskiego”.
Radny Krzysztof Sieczka zapytał o realizację budowy kilku punktów oświetlenia ulicznego na ul. Radomskiej.
Radna Jadwiga Gajos zapytała o budowę zgłaszanych przez nią punktów oświetlenia w Jaworze Soleckim.
Wójt Gminy odpowiedział, że uzupełnianie brakującego oświetlenia będzie wykonywane sukcesywnie.
Nie zgłoszono innych wniosków ani pytań.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek obrad XIX sesji został wyczerpany i zamknął sesję.

Przewodniczący Rady Gminy
Sporządził:

mgr Roman Markiewicz
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