Protokół Nr XXXVI/2018
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 06 kwietnia 2018 roku

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 9.00 – 9.30.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz.
Protokołował inspektor UG Barbara Capała.
W sesji wzięli udział:
1.Radnych
2.Wójt Gminy
3.Skarbnik Gminy
4.sołtysi

-

15
Mariusz Strąk
Jolanta Karolik
19 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2018 z sesji odbytej w dniu 19 marca 2018 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno
na lata 2018-2026.
6.Informacja na temat korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
7.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.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz przedstawił proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono uwag ani wniosków do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek obrad został zatwierdzony.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXXV/2018 z sesji odbytej w dniu 19 marca 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XXXV/2018 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Ad.3.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie pomiędzy sesjami
informując o następujących sprawach:
-wydano trzy zarządzenia;
-skierowano do Rady Gminy dwa projekty uchwał;
-w dniu 27 marca przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy budynku szkoły muzycznej –
I etap. Złożono trzy oferty z cenami przekraczającymi kwotę przeznaczoną w budżecie gminy na realizację
zadania – rozstrzygnięcie przetargu odroczono w związku z wnioskiem do Rady Gminy o zwiększenie środków
na to zadanie.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał, czy został już złożony wniosek o dofinansowanie do usuwania azbestu i czy
został przyjęty.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż wniosek został złożony i przyjęty.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do sprawozdania z pracy Wójta.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.
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Ad.4. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na
2018 rok. Omówił zmiany budżetowe po stronie dochodów i wydatków. Po stronie dochodów proponuje się
zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2017 rok. Po stronie wydatków zwiększa
się planowane wydatki o kwotę 165.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły
Muzycznej I stopnia w Siennie.
Następnie Wójt Gminy zwrócił się o zaakceptowanie przez Radę Gminy w związku z ogłoszeniem przetargu
zmiany w planie wydatków majątkowych nazwy planowanego zadania „Termomodernizacja i przebudowa
budynku użytkowego w Jaworze Soleckim” na „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego OSP w Jaworze
Soleckim wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., elektryka).
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik objaśniła, iż nie zmienia się wysokość środków, a jedynie nazwa zadania.
Następnie omówiła szczegółowo zmiany w załączniku nr 3 do uchwały Plan wydatków majątkowych na 2018
rok.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, czy został już ogłoszony przetarg na to zadanie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż ogłoszenie przetargu planowane jest na przyszły tydzień.
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 XXXVI/224/2018 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.5. 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 XXXVI/225/2018 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.6.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż do Rady Gminy wpłynęło zaproszenie
skierowane do radnych Gminy Sienno na spotkanie z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Posłem RP dr Jarosławem Sachajko. Zaproszenie zostało przesłane radnym wraz z zawiadomieniem o sesji.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż do Rady Gminy złożone zostało zażalenie mieszkańca
Gminy Sienno dotyczące sposobu udzielenia przez Wójta Gminy odpowiedzi na petycję.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sienno Krzysztof Sieczka odczytał treść pisma.
Ad.7.Radny Antoni Ćwikliński zapytał, czy będzie robiona droga w Hieronimowie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż zna stan drogi, jest faktycznie bardzo zły, ale na razie droga ta
będzie tylko remontowana. Wójt poinformował, iż jest tam problem z własnością. Okazało się, że droga
przebiega częściowo przez prywatne działki i dopiero po ponownym wytyczeniu oraz odtworzeniu
pierwotnego przebiegu tej drogi będzie można zlecić wykonanie dokumentacji technicznej. Nie wiadomo, jak
to się stało, że droga została aż tak przesunięta, na pierwotnym miejscu przebiegu tej drogi rosną już dość duże
drzewa. Wójt zapewnił, iż w temacie tej drogi prowadzone są już działania, trzeba zaczekać.
Radny Antoni Ćwikliński zgłosił, aby ze względu na bardzo zły stan drogi wykonać przynajmniej doraźny
remont. Mieszkańcy narzekają, że jeszcze tak nie było, tam nie da się przejechać.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż w pierwszej kolejności robione są drogi w Wierzchowiskach, tam
gdzie była prowadzona inwestycja wodociągowa i dopiero będą robione następne zadania.
Radny Antoni Ćwikliński wskazał, iż jest to odcinek niewielki 400 mb, a bardzo ważny, bo łączy dwie gminy,
dwa powiaty i dwa województwa.
Radny Zbigniew Tuzinek zgłosił, iż droga od Wyględowa do drogi wojewódzkiej łącząca kolonię Jaworska Wola
jest nieprzejezdna i zapytał, kiedy będzie poprawiona.
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Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż po wykonaniu dróg, gdzie ostatnio były wykonywane zadania,
kolejne drogi będą poprawiane sukcesywnie w miarę posiadanych środków.
Radny Julian Siwek podniósł problem drogi w Zapuście przy lesie. Radny przypomniał, iż Wójt informował, że
jest to droga należąca do Gminy Bałtów, tymczasem w Urzędzie Gminy Bałtów radny uzyskał informację, iż
zawarte jest porozumienie dotyczące remontów dróg. Gmina Sienno obsługuję tę drogę, a Gmina Bałtów
w zamian inne, trzeba byłoby sięgnąć po to porozumienie, żeby sprawdzić które to drogi.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, że nie jest mu nic wiadomo o takim porozumieniu.
Radna Lidia Łepecka poinformowała, iż Gmina Bałtów nie robi nic na tej drodze, nawet jej nie odśnieża.
Ostatnio zrobił to prywatnym sprzętem mieszkaniec Aleksandrowa.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, że jeśli droga nie jest własnością gminy, to nie może jej wysypywać
żwirem, ani nic na niej inwestować, czy prowadzić prac budowlanych.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał, czy drogą tą jeżdżą mieszkańcy Gminy Bałtów, czy Gminy Sienno, bo jeśli
Gminy Sienno, to robimy swoim mieszkańcom, a nie Gminie Bałtów.
Radny Julian Siwek poinformował, iż drogą tą dojeżdżają do pól rolnicy z naszej gminy.
Wójt Gminy Mariusz Strąk poprosił o wskazanie podstaw prawnych aby móc inwestować na gruncie będącym
własnością Gminy Bałtów.
Radny Zbigniew Tuzinek wskazał, iż sednem dyskusji jest aby robić te drogi, z których korzystają mieszkańcy
gminy.
Wójt Gminy Sienno wskazał, iż nawet, jeśli jeżdżą tą drogą mieszkańcy Gminy Sienno, to w dalszym ciągu jest
to droga Gminy Bałtów. Poinformował, iż jest prowadzonych wiele takich przypadków, gdzie prostowana jest
sprawa własności. Zgodził się, że należy tę sprawę w jakiś sposób rozwiązać.
Radna Cecylia Małaczek sugerowała, aby zobligować Gminę Bałtów, jeśli tą drogą dojeżdżają rolnicy tamtej
gminy do swoich pól.
Radny Julian Siwek poinformował, iż rolnicy z gminy Bałtów nie korzystają z tej drogi. Korzystają tylko rolnicy
z gminy Sienno, a droga należy do gminy Bałtów.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz podsumowując wskazał, aby Wójt poczynił rozeznanie
odnośnie własności tej drogi oraz porozumienia między gminami, dopiero wtedy podjąć dyskusję i spróbować
znaleźć rozwiązanie.
Sołtys wsi Wodąca zgłosiła o uzupełnienie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości przy drodze powiatowej
od strony Ostrowca Świętokrzyskiego.
Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż zostało to już zgłoszone do Powiatowego Zarządu Dróg.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż porządek obrad XXXVI sesji został wyczerpany
i zamknął sesję.

Przewodniczący Rady Gminy
Sporządził:

mgr Roman Markiewicz
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