Protokół Nr XXXIV/2018
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 05 lutego 2018 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 9.00 – 11.45.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz.
Protokołował inspektor UG Barbara Capała.
W sesji wzięli udział:
1.Radnych
2.Wójt Gminy
3.Sekretarz Gminy
4.Skarbnik Gminy
5.sołtysi

-

14
Mariusz Strąk
Piotr Dąbrowski
Jolanta Karolik
21 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2017 z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Przyjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września
2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Sienno.
8.Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi Prokuratora Rejonowego w Lipsku na uchwałę Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno z dnia
26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sienno oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Siennie i likwidacji Policealnego Studium Informatyki.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania, terminu i sposobu wykorzystania dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Sienno dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół
oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej, niż określona w art.19
ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
13.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2018-2026.
14.Zatwierdzenie sprawozdań z pracy Rady Gminy i komisji problemowych w 2017 roku.
15.Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i komisji problemowych na 2018 rok.
16.Informacja na temat korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
17.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad:
Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz. Powitał radnych, Wójta Gminy,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz zaproszonych gości. Po sprawdzeniu podpisów na liście
obecności stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecna usprawiedliwiona była
radna Beata Ćwik.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono uwag ani wniosków do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek obrad został zatwierdzony.
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Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXXIII/2017 z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XXXIII/2017 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 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 dziewięć projektów uchwał;
-Starosta Lipski przekazał na rzecz Gminy Sienno nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące drogi wewnętrzne
w Jaworskiej Woli i Wierzchowiskach Pierwszych umową notarialną darowizny;
-przeprowadzona została w urzędzie gminy kontrola z Ministerstwa Finansów rozliczenia dotacji unijnej na
realizację przebudowy dróg w Jaworze Soleckim i Tarnówku.
Radny Zbigniew Tuzinek poprosił o bliższe wyjaśnienie punktów dotyczących zmiany składu komisji
przetargowej oraz w punkcie 6 - wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół oraz
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej, niż określona w art.19
ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Wójt Gminy odnośnie zmiany składu komisji przetargowej wyjaśnił, iż z powodu dłuższej nieobecności
pracownika będącego członkiem komisji przetargowej, w skład komisji został powołany pracownik zatrudniony
na zastępstwo. Odnośnie punktu 6 jest to projekt uchwały, który zostanie szczegółowo omówiony w dalszej
części sesji.
Nie zgłoszono uwag ani innych pytań do sprawozdania z pracy Wójta.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.
Ad.4.Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok przedstawił Wójt Gminy Mariusz Strąk. Wójt
wskazał, iż kierując do Rady Gminy projekt uchwały proponuje nie wydzielanie funduszu sołeckiego na 2019
rok, gdyż jest to niekorzystne. Wójt argumentował, iż rozdrobnienie środków na 36 sołectw spowodowałoby
brak środków na kluczowe inwestycje tj. rozbudowa szkoły muzycznej, budowa dróg, budowa i remont
świetlic, remont strażnic. Wójt poddał pod rozwagę, co można zrobić w sołectwie za piętnaście, czy dziesięć
tysięcy przypadające na sołectwo po wydzieleniu funduszu sołeckiego, ile metrów drogi można
wyremontować, czy ile metrów chodnika wykonać za takie pieniądze. Podkreślił, iż kumulacja środków
pozwoli na pozyskanie dofinansowania z zewnątrz, będą jako udział własny. Wójt wskazał ponadto, iż w
każdym sołectwie zostało przez te trzy lata coś zrobione. Potrzeby zgłaszane przez lokalne społeczności nie
pozostają bez echa, są w miarę możliwości realizowane. Gminy Sienno nie stać, jako gminy biednej, rolniczej
na rozdrobnienie środków na poszczególne sołectwa.
Radna Cecylia Małaczek wypowiedziała się w sprawie funduszu sołeckiego. Podkreśliła, iż cele gminy są bardzo
ważne i uzasadnione, priorytetowe jest obecnie zadanie budowy szkoły muzycznej. Mimo tego sugeruje
rozważenie, czy nie warto byłoby utworzyć funduszu sołeckiego, ponieważ zgodnie z nowelizacją przepisów
z 2014 roku środki można kumulować. Kilka sołectw mogłoby się porozumieć i realizować wspólnie większe
zadania. Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów w wysokości 40% , 30% lub
20%, jest to zależne od zasobów gminy.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik wyjaśniła, iż jest to zależne od wskaźnika korygującego PKB, który zmienia się
co roku. Wykonane przeliczenia pokazują, że Gmina Sienno znalazłaby się w progu 30% ale nie ma gwarancji,
że tyle by zwrócono. Jest to też zależne od puli środków zagwarantowanych na ten cel w budżecie państwa
oraz liczby wniosków. Pula środków jest dzielona na liczbę wniosków. Jeśli wniosków jest więcej, mniejsza jest
wysokość dofinansowania. W ostatnich latach wniosków było dużo i Ministerstwo zastosowało zmniejszenie
z 40% na 35%, z 30% na 26%, z 20% na 17% , należy się spodziewać, że w kolejnych latach będzie podobnie.
Radna Cecylia Małaczek zapytała, czy jest gwarancja, że sołectwo dostanie zwrot.
Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że gdyby nawet fundusz sołecki został wydzielony, to środki zostają w gminie,
nie są przekazywane do sołectwa, całą obsługą tych środków zajmuje się gmina, są to nadal środki publiczne.
Radna Cecylia Małaczek zapytała, czy gmina mogłaby ubiegać się o dofinansowanie.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik potwierdziła, zwróciła przy tym uwagę na koszty obsługi.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wskazał na rzecz bardzo ważną, jaką są koszty obsługi funduszu. Podkreślił, iż przy
obecnym maksymalnym obłożeniu pracą w urzędzie gminy trzeba byłoby zatrudnić dodatkowo pracownika
do obsługi funduszu sołeckiego. W gminie jest 36 sołectw i można sobie wyobrazić ogrom pracy, jeśli z każdego
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sołectwa spłynie po kilkadziesiąt faktur, do tego wnioski i rozliczenie. Jest to pracochłonne, czasochłonne
i finansowo też obwarowane dużymi kosztami. Wójt przyznał, iż fundusz sołecki jest rzeczą dobrą ale
w gminach dużych, bogatych. Jest to forma udziału społeczeństwa w realizacji budżetu, pokrewna forma
budżetu obywatelskiego. Na zakończenie raz jeszcze wskazał, iż na obecną chwilę, przy planowanej realizacji
tak dużych zamierzeń gminy Sienno nie stać na wydzielenie funduszu sołeckiego.
Radny Zbigniew Tuzinek wypowiedział się za utworzeniem funduszu sołeckiego. Argumentował, iż fundusz
sołecki jest, jak Wójt określił, formą funduszu obywatelskiego, co oznacza, że środkami obracają najbardziej
zainteresowani, czyli mieszkańcy danego sołectwa, ewentualnie kilku sołectw. Nie są to wcale małe środki, bo
w przypadku Jaworskiej Woli, czy Wyględowa byłyby to kwoty w granicach 12-13 tysięcy złotych, a im większa
wieś tym fundusz byłby większy. Radny wyraził opinię, że posiadając fundusz można zrobić więcej i takie
działania na pewno będą tańsze, bo lokalna społeczność będzie się bardziej angażować chcąc zrobić jak
najwięcej przy ograniczonych środkach i szukać takich rozwiązań aby wykonanie było jak najtańsze. W sytuacji,
gdy przez wiele lat społeczność nie może doprosić się jakiegoś działania taki fundusz daje możliwość realizacji.
Natomiast tłumaczenie, że gmina jest za biedna – ono będzie zawsze. Podkreślił, iż w Jaworskiej Woli oraz
Wyględowie zaangażowanie obywatelskie jest znaczne, fundusze byłyby spożytkowane we właściwych celach,
przy dużym udziale społeczeństwa i tanio. Podobnie w wielu innych sołectwach są mieszkańcy chętni do
podejmowania inicjatyw i należy tę aktywność wspomóc.
Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi wskazał, iż nie przypomina sobie aby w rejonie radnego nie została
wykonana zgłoszona potrzeba. Odnośnie świetlicy w Jaworskiej Woli Wójt wyjaśnił, iż dopóki nie zostanie
uregulowana prawnie własność gruntu gmina nie ma możliwości finansowania, czy to będzie fundusz sołecki,
czy inicjatywa z wniosku radnego.
Radny Zbigniew Tuzinek wskazał, że lokalna społeczność może powołać instytucję społeczną i jako organizacja
ubiegać się o dofinansowanie.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik podkreśliła, iż fundusz sołecki są to środki publiczne, podlegające nadzorowi
i mogą być wydane wyłącznie na zadania własne gminy. Środki te nadal będą w gminie i mogą być wydane
tylko na określone cele. Potwierdziła, że gmina nie może inwestować nie mając tytułu własności .
Radny Kazimierz Boniatowski wskazał na przykładzie swojego rejonu, że środków przypadających na sołectwa
byłoby niewiele i nie można byłoby za nie zrobić konkretnych zadań. W ocenie pana radnego nie sprawdzi się
też łączenie środków przez sołectwa, bo nie będzie zgody między wioskami. Dalej radny wskazał, iż w jego
rejonie potrzeby dotyczą w większości zadań drogowych, a rozdrobnienie środków nie pozwoli na realizację.
Radna Jadwiga Gajos przypomniała, iż na początku kadencji przy omawianiu funduszu sołeckiego była mowa ,
że zostawiamy budżet w całości a staramy się aby przez okres kadencji w każdej miejscowości jakaś inwestycja
została zrobiona. Dalej tłumaczyła, iż jest to ostatni rok w tej kadencji i trzeba pozostać przy dotychczasowych
zasadach, a w kolejnej kadencji niech decydują nowi radni. Jeśli rozdrobnimy budżet, to duże miejscowości
może coś zrobią konkretnego, ale te małe nie będą miały możliwości, a nie wyobraża sobie kumulacji środków
i dogadania się sołectw w przypadku zadań drogowych.
Radny Zbigniew Tuzinek wskazał, że drogi są wspólne i o takie wspólne zadania chodzi.
Wójt Gminy Mariusz Strąk zwrócił uwagę na koszty inwestycji drogowych, za 15 tysięcy złotych nie wybuduje
się drogi. Poprosił o logiczne podejście do tematu.
Radny Zbigniew Tuzinek oburzył się twierdzeniem o braku logiki.
Nie zgłoszono innych uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek poinformował, iż Komisja
zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
funduszu sołeckiego na 2019 rok.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIV/208/2018 w głosowaniu jawnym, 11 głosami za, 3 głosami przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosowania, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.5.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Lipskiemu.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIV/209/2018 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.6.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski poinformował, iż do Rady Gminy wpłynęła skarga Prokuratora
Rejonowego w Lipsku na uchwałę Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno. Sekretarz wskazał, iż
wszystkie uchwały przekazywane są do Wojewody, gdzie badane są pod kątem zgodności z prawem. Uchwała
była pozytywnie oceniona przez nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego, żaden punkt nie został
zanegowany. W ostatnim czasie wszystkie takie uchwały zostały przeanalizowane i poddane ocenie przez
prokuratora. Działania te hipotetycznie miały za cel ochronę obywateli przed skutkami finansowymi
w postaci nakładanych kar lub grzywien poprzez niedokładne, czy też niewłaściwe zapisy Regulaminu. Po
przeanalizowaniu postanowiono , że skoro Prokuratura Rejonowa w Lipsku wnosi do Sądu Administracyjnego
o stwierdzenie nieważności uchwały w całości, to proponujemy uchylić uchwałę z września 2016 roku,
a następnie przyjąć Regulamin na nowo w wersji uwzględniającej wszystkie zarzuty Prokuratora.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek poinformował, iż Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno
z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Sienno.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIV/210/2018 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sienno przedstawił Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski. Poinformował, iż po przeanalizowaniu skargi uznano
zarzuty za zasadne i opracowany został na nowo Regulamin. Usunięte zostały wszystkie punkty zanegowane
przez Prokuratora . Projekt przesłany został do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię. Uzyskano opinię
pozytywną z uwagą, iż należy uzupełnić Regulamin o zapisy regulujące uprzątanie błota, śniegu , lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz zapisy odnoszące się do mycia
i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. Zapisy zostały uzupełnione,
radni otrzymali poprawioną wersję Regulaminu, jest to w § 2 dodany ustęp 2 i 3. Poprawiony też został wyraz
w § 8 ustęp 2 wprowadzając określenie „frakcja” zamiast „rodzaj”, gdyż pojęcie „frakcja” jest określeniem
ustawowym.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał o możliwość uściślenia zapisu w § 2 ust.3 - zapis dotyczy mycia i naprawy
pojazdów samochodowych, natomiast nie ma mowy o traktorach i pojazdach rolniczych.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski wyjaśnił, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje
jakie regulacje ma zawrzeć Rada w Regulaminie i tak w ustępie 2 pkt.3 litera c zapis brzmi ”mycie i naprawy
pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi” . Nie wolno stosować wykładni
rozszerzającej zapisy ustawy, tj. rozciągnąć zapisy ponad to, co zostało określone w ustawie - tego typu było
kilka uwag Prokuratora. Sekretarz podał przykład regulacji dotyczącej usytuowania uli, który to zapis uznał
Prokurator za niezgodny z delegacją dla Rady daną w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
wskazując, iż kwestie stosunków sąsiedzkich reguluje Kodeks Cywilny. Sekretarz wskazał, iż ustawodawca nie
odniósł się do maszyn rolniczych i nie można tego zawrzeć w Regulaminie.
Nie zgłoszono innych uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek przedstawił opinię Komisji.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIV/211/2018 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
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Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż pismem z dnia 29 grudnia 2017 r.
Prokurator Rejonowy w Lipsku skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za
pośrednictwem Rady Gminy Sienno, skargę na uchwałę Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26
września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno,
w której zaskarżył w całości uchwałę i wniósł o stwierdzenie jej nieważności. Następnie Przewodniczący Rady
Gminy wskazał Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do odczytania treści skargi.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał treść skargi Prokuratora Rejonowego w Lipsku
z dnia 29 grudnia 2017 r. na uchwałę Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno wraz
z uzasadnieniem.
Pytań nie zgłoszono.
Radna Lidia Łepecka zapytała od kiedy będą obowiązywać na terenie gminy Sienno nowe przepisy dotyczące
segregacji odpadów.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski odpowiedział, iż Gminie Sienno udało się skorzystać z przepisu przejściowego
i odbywa się to na dotychczasowych zasadach, ale następny przetarg musi się odbyć już z uwzględnieniem
segregacji u źródeł i będzie to od lipca 2019 roku. Poprzednia umowa obowiązywała do 30 czerwca, co
pozwoliło na przeprowadzenie przetargu przed wejściem w życie nowych przepisów. Gminy, które zawierały
umowy po 1 lipca musiały to robić na nowych zasadach. Gmina Sienno jest w takiej dobrej sytuacji, że będzie
miała okazję przyjrzeć się na przykładzie innych gminy, jak taka segregacja przebiega w praktyce.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga do sądu administracyjnego wnoszona
jest za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ, którego
skarga dotyczy zobowiązany jest do przekazania skargi sądowi administracyjnemu wraz z aktami sprawy
i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nie zastosowania się do
powyższych obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny.
W niniejszej sprawie termin 30 dni liczony jest od dnia 8 stycznia 2018 roku. Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, iż Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego po zapoznaniu się z treścią skargi
przedłożyła projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi Prokuratora Rejonowego w Lipsku na uchwałę Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września
2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno oraz
udzielenia odpowiedzi na skargę. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Panią mecenas zajmującą się
obsługą prawną gminy.
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał treść projektu uchwały w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Lipsku na uchwałę
Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Sienno oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIV/212/2018 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził piętnastominutową przerwę do godziny 10.30.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.9.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski omówił projekt uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie i likwidacji Policealnego Studium Informatyki. Przedstawił
uzasadnienie stanowiące załącznik do uchwały oraz omówił procedury obowiązujące przy likwidacji szkoły.
Wskazał, iż projekt przedkładany jest z pewną dozą niepewności, jak nadzór prawny Wojewody podejdzie do
sprawy uchwalenia jednocześnie wyłączenia i likwidacji.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do projektu uchwały.
Członek Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Krzysztof Sieczka odczytał opinię Komisji. Komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie i likwidacji Policealnego
Studium Informatyki.
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Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIV/213/2017 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania, terminu i sposobu wykorzystania dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Sienno dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiła Skarbnik Gminy Jolanta Karolik.
Poinformowała, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o finansowaniu zadań
oświatowych, która łącznie z wcześniejszą ustawą prawo oświatowe zastąpiła dotychczasowe przepisy ustawy
o systemie oświaty. Ustawa ta reguluje szereg zasad odnośnie udzielania dotacji, w tym wysokość dotacji, co
leżało wcześniej w kompetencji Rady Gminy. W kompetencjach Rady pozostawiono m.in. uchwalenie trybu
udzielania, terminu i sposobu rozliczania dotacji. Skarbnik przedstawiła zakres kompetencji Rady określony
w artykule 38 ustęp 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na koniec Skarbnik poinformowała, iż po
konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową proponuje się zmianę w paragrafie 3 ustęp 2 punkt 2 zamiast „do
20 dni” określić termin „do 15 dni”, co będzie zbieżne z terminem zwrotu niewykorzystanych dotacji
określonym w ustawie o finansach publicznych.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał odnośnie realizacji, czy dotację do form wychowania przedszkolnego gmina
realizuje w całości, na 100%.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik wyjaśniła, iż do końca roku ubiegłego, przed wejściem nowych przepisów
ustawa określała minimalną wysokość dotacji, stawkę ustalała Rada. Dla przedszkoli przy szkołach
podstawowych było to z ustawy 75% a Rada podniosła do 100% a dla innych form wychowania
przedszkolnego z ustawy było 40% a Rada podniosła na 75%. Dalej Skarbnik Gminy objaśniała, iż od stycznia
2018 roku wysokości te określone zostały ustawowo, Rada może wyrazić zgodę na ich podwyższenie.
Proponuje się pozostawienie w dotychczasowej wysokości 100% dla oddziałów przedszkolnych i 75% dla
innych form wychowania przedszkolnego, będzie to przedmiotem obrad w kolejnym punkcie.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do projektu uchwały.
Członek Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Krzysztof Sieczka odczytał opinię Komisji.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
ustalenia trybu udzielania, terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania, terminu i sposobu wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sienno dla
niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIV/214/2018 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.11. Skarbnik Gminy Jolanta Karolik przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
dotacji dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości
wyższej, niż określona w art.19 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Członek Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Krzysztof Sieczka poinformował, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały .
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIV/215/2018 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.12. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na
2018 rok. Omówił proponowane do wprowadzenia zmiany budżetowe po stronie dochodów i wydatków.
Radna Lidia Łepecka zapytała o całkowity koszt siłowni napowietrznych i wysokość dofinansowania.
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Wójt Gminy odpowiedział, iż dofinansowanie wyniesie 50%, zaplanowana kwota 140.000 zł jest to cena
kosztorysowa.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, czy wydawanie środków na siłownie nie jest zbyt pochopne i czy jest to dla
gminy priorytetem. Są inne zaległości , jak np. stołówka szkolna w Jaworze Soleckim, czy drogi i czy nie lepiej
byłoby przeznaczyć środki na takie potrzeby.
Radny Zbigniew Tuzinek poparł wypowiedź, prosił o skierowanie wolnych środków jeśli się pojawiły tam, gdzie
jest to naprawdę konieczne. Wskazał, iż utworzenie stołówki i kuchni w Jaworze Soleckim jest niezbędne,
obecne warunki w jakich uczniowie spożywają posiłki są skandaliczne. Zwrócił się do radnych o poparcie
w sprawie skierowania środków na budowę stołówki. Następnie zapytał, czy 60.000,00 zł wystarczy na zakup
ciągnika dla ZUK oraz poprosił o wyjaśnienie dotyczące prac społeczno-użytecznych.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż prace społeczno-użyteczne są realizowane przy GOPS w ramach
programu dotowanego przez PUP i są to prace typu sprzątanie, czyszczenie miejsc publicznych itp. Odnośnie
siłowni napowietrznych Wójt Gminy wyjaśnił, iż zadanie będzie robione nie z własnych środków ale z 50%
dofinansowaniem. Zawarcie w budżecie kwoty 140.000,00 zł ze środków własnych na całość zadania było
konieczne. Dopiero po przeprowadzeniu przetargu znany będzie koszt a gmina otrzyma 50% zwrotu kwoty
z przetargu. Odnośnie potrzeby budowy stołówki Wójt Gminy przypomniał, iż w budżecie gminy zaplanowane
zostały środki w wysokości 80.000,00 zł na budowę stołówki szkolnej w Jaworze Soleckim.
Radny Zbigniew Tuzinek polemizował, iż zaplanowane jest to na I etap i nie widzi przeszkód aby skierować
wszystkie wolne środki , jeśli się pojawiły na doprowadzenie tej sprawy do końca.
Wójt Gminy wskazał, iż w przypadku stołówki jest to zaplanowane wyłącznie z własnych środków. Pojawiła się
możliwość uzyskania dofinansowania 50% na siłownie i trzeba z tego skorzystać tym bardziej, że te sołectwa
zgłaszały aby takie siłownie w ich miejscowościach powstały.
Radny Antoni Ćwikliński wskazał na konieczność zintensyfikowania działań w kierunku realizacji inwestycji
drogowych, bo na razie nie widać, żeby coś się działo w tym kierunku.
W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, iż zadania drogowe są zaplanowane do realizacji w budżecie,
złożone zostały wnioski do FOGR o dofinansowanie i trzeba czekać na rozpatrzenie tych wniosków.
Radny Antoni Ćwikliński wyraził obawę o realizację inwestycji patrząc na stan środków własnych w budżecie.
Wójt Gminy poinformował, iż wykonywana jest dokumentacja techniczna, szereg dróg jest na etapie
regulowania stanu prawnego i przejęcia od Skarbu Państwa .
Radny Antoni Ćwikliński zwrócił uwagę, iż są drogi nie potrzebujące takich działań, które można byłoby już
zacząć robić.
Wójt Gminy wskazał, iż trzeba mieć na to środki własne.
Radny Antoni Ćwikliński zwrócił uwagę, że zadania do budżetu zostały przyjęte i trzeba myśleć o realizacji, bo
już jest luty, zaraz będzie kolejny miesiąc i następny, i w końcu zabraknie czasu. Podkreślił, iż nie był za
funduszem sołeckim mimo, że w jego miejscowości nie zrobiono przez trzy lata nic oprócz zamontowania
jednej żarówki . Zwrócił się do Wójta aby uwzględnić, że jest to rok wyborczy i ruszyć z drogami, bo czasu
zostało niewiele . Podał, iż rozmawiał z Marszałkiem w sprawie drogi w Hieronimowie, jest to droga łącząca
dwa województwa i może udałoby się uzyskać dofinansowanie ale trzeba byłoby mieć w budżecie
zaplanowany wkład własny na tę drogę.
Wójt Gminy podkreślił, iż w tej chwili trzeba czekać na rozstrzygnięcia wniosków na drogi w Wierzchowiskach
i Eugeniowie.
Radny Antoni Ćwikliński zapytał o pozostałe drogi.
Wójt Gminy odpowiedział, iż nie da się wszystkiego nadrobić przez trzy lata.
Radna Cecylia Małaczek wyraziła poparcie dla siłowni napowietrznych. Jeżeli jest to z dotacją, to uważa, że
warto skorzystać, bo w inny sposób one nie powstaną. Jest za tym, aby każdy pojawiający się program
wykorzystywać , bo daje to możliwość zaoszczędzenia środków własnych i wykorzystania na inne cele.
Faktem jest, że priorytetem są drogi, bo z nich korzystamy ale jak Wójt powiedział czekamy w tej chwili na
uruchomienie dofinansowań unijnych.
Radny Krzysztof Sieczka wyraził poparcie dla propozycji skorzystania z dofinansowania i budowy siłowni
napowietrznych. Wskazał na przykładzie innych gminy, że urządzenia te cieszą się dużym powodzeniem.
Usytuowane są w różnych miejscach – przy szkołach, w parkach i jak zauważył korzysta z nich nie tylko
młodzież ale ludzie w różnym wieku, również ludzie starsi chcący poprawić swoją kondycję.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek przypomniał o zgłaszanej prośbie
aby pracownica zajmująca się w gminie wnioskami przedstawiała na sesji informację o aktualnych programach,
wnioskach.
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Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż pracownik jest obłożony obowiązkami, informacje ogólne można
znaleźć na stronach internetowych, jest tego duża dostępność, natomiast informacje szczegółowe są
udzielane, jeśli ktoś jest zainteresowany.
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 w sprawie zmian
w Uchwale budżetowej na 2018 rok.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIV/216/2018 w głosowaniu jawnym, 13 głosami za, 1 głosem przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosowania, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.13.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sienno na lata 2018-2026.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2018-2026.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIV/217/2018 w głosowaniu jawnym, 13 głosami za, 1 głosem przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosowania, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz Roman Markiewicz poinformował, iż sprawozdania
z pracy Rady Gminy oraz komisji problemowych za 2017 rok zostały przedłożone radnym na piśmie i zapytał,
czy jest potrzeba ich odczytywania.
Rada nie wyraziła potrzeby odczytywania sprawozdań.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi do sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2017 rok.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Rady Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania z pracy Komisji Budżetowej za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania z pracy Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14
głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego za
2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował komisjom za pracę w 2017 roku, a następnie zamknął ten punkt
obrad.
Ad.15. Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz Roman Markiewicz poinformował, iż Ramowy Plan
Pracy Rady Gminy oraz plany pracy komisji problemowych na 2018 rok zostały przedłożone radnym na piśmie.
Zapytał, czy są uwagi do planów pracy.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem Ramowego Planu Pracy Rady Gminy na 2018
rok.
Rada przyjęła Ramowy Plan Pracy Rady Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Rada przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do planu pracy Komisji Budżetowej na 2018 rok.
Rada przyjęła plan pracy Komisji Budżetowej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia na 2018 rok.
Rada przyjęła plan pracy Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za,
na ustawowy skład 15 radnych.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do planu pracy Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok.
Rada przyjęła plan pracy Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie,
14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.16.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował o pismach jakie wpłynęły do Rady
Gminy.
Na wstępie poinformował, iż do Rady Gminy wpłynęła w dniu 29 stycznia 2018 roku uchwała Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie opinii o planowanej przez Gminę kwocie długu
w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Zgodnie ze wskazaniem RIO z treścią tej uchwały należy
zapoznać Radę Gminy. Poprosił Skarbnik Gminy o odczytanie opinii RIO.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik odczytała Uchwałę nr Ra.85.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez
Gminę Sienno kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2026.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż Wójt przedłożył „Sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego”, które to sprawozdanie zostało przesłane radnym w materiałach na
sesję. Zapytał, czy są do tego pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił kolejne pismo - stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej przesłane
przez Komisarza Wyborczego w Radomiu dotyczące obowiązków Rady wynikających z przepisów ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Ad.17.Radny Krzysztof Sieczka poinformował o prośbie mieszkańców Pragi Górnej dotyczącej uprzątnięcia
opustoszałej posesji i zapytał, czy już wpłynęło pismo od mieszkańców i jaka jest decyzja.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż wpłynęło pismo mieszkańców, sprawa została przekazana do
realizacji.
Radna Cecylia Małaczek zgłosiła w imieniu mieszkańców miejscowości Olechów Stary i Nowy o zamontowanie
jednej lampy w oświetleniu ulicznym pomiędzy miejscowościami, w miejscu usytuowania chodnika oraz
zarównanie dołu na zakręcie drogi na odcinku od Adamowa do drogi powiatowej.
Radny Krzysztof Sieczka podziękował za założenie dwóch lamp w oświetleniu ulicznym na ulicy Radomskiej
i poprosił o ponaglenie włączenia tych lamp.
Wójt Gminy odpowiedział, iż interweniował już w tej sprawie, wykonawca obiecał szybkie uruchomienie.
Radny Antoni Ćwikliński poprosił o udostępnienie informacji dla mieszkańców odnoście składania wniosków do
ARiMR drogą elektroniczną.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż prowadził rozmowy w tej sprawie i na następnej sesji
przedstawiciele MODR w Radomiu udzielą stosownych informacji.
Radny Antoni Ćwikliński poprosił o uwzględnienie do remontu drogi w Hieronimowie.
Radna Lidia Łepecka zapytała, czy ruszyły środki na świetlice.
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Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, iż jeszcze nie ma informacji na temat programów. Odnośnie
świetlicy w Aleksandrowie Dużym, to są zabezpieczone środki w budżecie na ten rok.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek poinformował, iż komisja w
miesiącu lutym zaplanowała posiedzenie z udziałem pracowników ARiMR w związku z nowymi zasadami
składania wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zgłosił kilka sugestii dotyczących poprawy bezpieczeństwa
i wizerunku gminy. Po pierwsze ustawienie na ul. Ostrowieckiej miernika prędkości, co być może wpłynie na
zmniejszenie prędkości przez kierowców pojazdów. Jest to wskazane zwłaszcza przed wyjazdem z ul.
Bałtowskiej, przydatne byłoby też na ul. Radomskiej. Następnie sugerował odnowienie oznakowania
poziomego na ulicach powiatowych i gminnych. Kolejna zgłoszona sugestia to umieszczenie przy wjeździe do
Sienna na teren gminy tzw. „witaczy” w ramach promocji gminy, Przewodniczący Rady Gminy sugerował też
wprowadzenie dodatkowego oznakowania niektórych ulic odchodzących od głównych dróg, np. kierunku
w stronę ul. Szkolnej, czy ciągu ulica Partyzantów i dalej Stara Wieś, podobnie oznakowanie mostów
i przepływających rzek. Przekazał sugestię jednego z mieszkańców, aby rozważyć, czy nie przywrócić
stosowanego dawniej nazewnictwa „dzielnic” Sienna np. Krzywda, Przyborowy Dół i wprowadzić historyczne
oznakowanie.
Radna Ewa Mazur zgłosiła konieczność poprawienia drogi powiatowej w Dąbrówce w miejscu przepustu, zrobił
się tam przełom w nawierzchni.
Radny Julian Siwek zgłosił, iż przy wyjeździe ze strażnic na drogi nie ma tablic ostrzegawczych „Uwaga straż”.
Wójt Gminy zwrócił uwagę, iż jest to w 90% przy drogach powiatowych.
Radny Kazimierz Boniatowski podziękował za zamontowanie dwóch lamp. Zgłosił potrzebę zamontowania
trzeciej lampy oraz o wykonanie drogi Wierzchowiska – Janów.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział w sprawie drogi, że nie jest jeszcze uregulowany stan prawny.
Procedury trwają, w ubiegłym tygodniu powiat przekazał gminie notarialnie drogi w Jaworskiej Woli
i Wierzchowiskach. Wójt poinformował, iż był osobiście u Wojewody z ponagleniem, dwie drogi przekazano,
a na pozostałe trzeba jeszcze zaczekać w kolejce. Nie jesteśmy w stanie tego przyspieszyć, nie jest to zależne
od gminy i trzeba czekać cierpliwie. Na koniec poprosił radnego o uściślenie, w którym miejscu potrzebna jest
trzecia lampa.
Radny Kazimierz Boniatowski poinformował, iż jest to przy drodze w stronę Kadłubka.
Radna Ewa Mazur zapytała o realizację zgłaszanego przez nią odcinka drogi w Eugeniowie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż jest to droga powiatowa, żeby cokolwiek móc robić trzeba byłoby
mieć uregulowaną własność. Wójt Gminy podkreślił, iż wszystkiego nie da się zrobić od razu, wymaga to czasu
i prosi o cierpliwość.
Radna Ewa Mazur zapytała o realizację zgłoszenia sołtysa w sprawie drogi Dąbrówka – Aleksandrów tj.
poszerzenie drogi leżącej w wąwozie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, że zostanie to wykonane w bieżącym roku w ramach remontów dróg
gminnych.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przekazał informacje: w dniu 15 lutego odbędzie się spotkanie sołtysów;
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie organizuje darmowy kurs komputerowy dla dorosłych i można się zapisywać.
Sekretarz prosił o informowanie par małżeńskich z długoletnim stażem o prawie do otrzymania medalu za 50
lat pożycia małżeńskiego i zachęcanie tych małżeństw do skorzystania z tego prawa. Sekretarz prosił, aby
zgłaszać się jak najszybciej, najlepiej do końca miesiąca lutego, ponieważ te procedury trwają.
Nie zgłoszono innych pytań i wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż porządek obrad XXXIV sesji został wyczerpany
i zamknął sesję.

Przewodniczący Rady Gminy
Sporządził:

mgr Roman Markiewicz
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