Protokół Nr XXXVIII/2018
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 21 maja 2018 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 9.00 –
11.05. 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.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku
6.sołtysi

-

14
Mariusz Strąk
Piotr Dąbrowski
Jolanta Karolik
Tomasz Krzyczkowski
15 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołów:
1) Nr XXXVI/2018 z sesji odbytej w dniu 06 kwietnia 2018 roku;
2) Nr XXXVII/2018 z sesji odbytej w dniu 10 kwietnia 2018 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Informacja dotycząca przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5.Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
oraz wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania i wnoszenia napojów alkoholowych.
8.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Sienno
a osobą fizyczną z zastosowaniem dopłaty.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno
na lata 2018-2026.
13.Informacja na temat korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
14.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad:
Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz. Powitał radnych, Wójta Gminy,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz zaproszonych gości. Po sprawdzeniu podpisów na liście
obecności stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecny na sesji, usprawiedliwiony był radny Andrzej Małaczek.
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.2.1)Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXXVI/2018 z sesji odbytej w dniu 06 kwietnia 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XXXVI/2018 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
2)Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXXVII/2018 z sesji odbytej w dniu 10 kwietnia 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XXXVII/2018 w głosowaniu jawnym, 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym,
głosów przeciwnych nie było, na ustawowy skład 15 radnych.

1

Ad.3.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie pomiędzy sesjami
informując o następujących sprawach:
-wydano cztery zarządzenia;
-skierowano do Rady Gminy pięć projektów uchwał;
-w dniu 08 maja przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy modernizacji budynku świetlicy
i remizy w Jaworze Soleckim – złożono dwie oferty z cenami przekraczającymi kwotę przeznaczoną
w budżecie na realizację tego zadania, rozstrzygnięcie przetargu odroczono w związku z wnioskiem do rady
gminy o zwiększenie środków na to zadanie;
-przekazano wykonawcy plac budowy pod szkołę muzyczną;
-zawarto umowę z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
na modernizację dróg w Wierzchowiskach Pierwszych i Eugeniowie.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do sprawozdania z pracy Wójta.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.
Ad.4. Informację dotyczącą przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawił
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski. Wskazał, iż jest to kolejny rok realizacji gospodarki odpadami według
nowych przepisów. Gmina dokonuje na zasadzie przetargu wyboru firmy, która organizuje odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wybrano firmę „Remondis” z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim, opłaty od mieszkańców pobiera Gmina na zasadzie podatku. Sekretarz Gminy zwrócił
uwagę, iż obecny system będzie funkcjonował do końca czerwca roku przyszłego, gdzie można zbierać
odpady w sposób niesegregowany do jednego pojemnika. Dalej informował, iż Sejm znowelizował ustawę
wprowadzając przepisy obligujące do segregacji u podstaw tj. na posesjach, każdej frakcji odpadów
oddzielnie, jak papier, metal, szkło, plastik. Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż Gmina Sienno jako jedna
z nielicznych skorzystała z możliwości prawnej przedłużając o dwa lata możliwość zbiórki odpadów na
dotychczasowych zasadach. Od przyszłego roku każda posesja będzie musiała posiadać cztery pojemniki
zamiast jednego, dla każdej frakcji odpadów oddzielnie. Dalej Sekretarz omówił realizację przez Gminę
Sienno obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W zakresie
gospodarki odpadami i osiągniętych poziomów recyklingu i odzysku poinformował, iż osiągnięte poziomy są
na dobrym poziomie. Poinformował też, iż w br. gmina przystąpiła do obowiązkowej rejestracji zbiorników
bezodpływowych tzw. szamb. Gmina musi zarejestrować wszystkie bezodpływowe zbiorniki i egzekwować
odprowadzanie ścieków do oczyszczalni. Na terenie gminy sześć firm posiada zezwolenia na odbiór frakcji
ciekłych, stawki są podobne, nie ma tu więc ograniczeń, jeśli chodzi o korzystanie z usług w tym zakresie.
Dalej Sekretarz informował, iż wzrasta ilość odbieranych odpadów segregowanych i niesegregowanych, co
jest dobrym symptomem potwierdzającym, że system działa dobrze. Wydane jest jedno zezwolenie na
ochronę zwierząt bezdomnych, zwracana jest uwaga na utrzymanie porządku np. poprzez ustawienie
i opróżnianie koszty na śmieci na przystankach, są interwencje w przypadku umieszczania różnych ogłoszeń
na drzewach, płotach, słupach energetycznych, czy telekomunikacyjnych. Dalej Sekretarz Gminy odniósł się
do ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych. Ściągalność utrzymuje się na przyzwoitym poziomie,
do zalegających z opłatami wysyłane są wezwania, upomnienia lub tytuły wykonawcze do Urzędu
Skarbowego. Na koniec wypowiedzi Sekretarz podkreślił, iż obecny system gospodarki odpadami jest
dobry, opata jest naliczana od osoby w gospodarstwie domowym, przy czym przy dużej liczbie osób jest
pomniejszana aby nie obciążać zbytnio mieszkańców.
Sołtys wsi Hieronimów zapytał, czy każda osoba fizyczna ma obowiązek zawarcia umowy na odbiór ścieków.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski potwierdził. Każdy właściciel powinien mieć zawartą taką umowę, aby
mieć potwierdzenie legalności odprowadzania ścieków.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, jak po zmianie umowy będzie wyglądało zaopatrzenie posesji w pojemniki
na segregowane odpady.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski odpowiedział, iż w tej chwili gmina przyjęła obowiązek dostarczenia
pojemników na odpady ale na przyszły rok obowiązek ten gmina będzie chciała przełożyć na firmę przy
ogłaszaniu nowego przetargu. Sekretarz zasygnalizował, iż dostarczenie dużej ilości dodatkowych
pojemników są to dodatkowe koszty i mogą zostać wliczone do opłaty za odbiór odpadów.
Nie zgłoszono innych pytań.
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek poinformował, iż komisja
zaopiniowała pozytywnie realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.5.Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż zaproszony na sesję Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Lipsku przybędzie z opóźnieniem z uwagi na konieczność pilnego wyjazdu służbowego do
Radomia. Następnie Wójt Gminy zreferował informację dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej na
terenie Gminy Sienno w 2017 roku. Podał dane dotyczące zaludnienia, ilości wód powierzchniowych,
uprzemysłowienia. Scharakteryzował zagrożenia występujące na terenie gminy. Omówił stan osobowy
jednostek na terenie gminy, ilość zdarzeń występujących w 2017 roku. Przedstawił koszty funkcjonowania
jednostek OSP, stan bazy i wyposażenia, poinformował o pozyskanych dotacjach, zamierzeniach w zakresie
remontów.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionej informacji z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej na
terenie gminy w 2017 roku.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek poinformował, iż komisja
zaopiniowała pozytywnie stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Przed przystąpieniem do prac nad projektami uchwał Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz
przypomniał, iż zgodnie z art. 25 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radny nie
może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
Ad.6.Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przedstawił
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski. Poinformował, iż projekt tej uchwały zgodnie ze znowelizowaną ustawą
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podlega konsultacji z jednostkami
pomocniczymi gminy. Projekt został przekazany do sołectw, sołectwa nie wniosły żadnych uwag.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Beata Ćwik przedstawiła opinię. Komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/226/2018 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.7.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania
i wnoszenia napojów alkoholowych. Poinformował, iż projekt tej uchwały podobnie jak uchwały
poprzedniej również podlega konsultacji i został przekazany do sołectw. Sołectwa nie wniosły żadnych
uwag.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Beata Ćwik przedstawiła opinię. Komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/227/2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych oraz wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania i wnoszenia napojów
alkoholowych, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.8.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości. Uchwała dotyczyła nabycia nieruchomości gruntowej w Wyględowie o numerach działek
525/1 i 526/1 o powierzchni 380 m² na poszerzenie drogi łączącej drogę w Wyględowie z drogą
wojewódzką. Koszt nabycia 4.500,00 zł, w tym koszty podziału poniesione w roku ubiegłym przez
właściciela 2.200,00 zł.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
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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 XXXVIII/228/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz udzielił głosu przybyłemu na sesję Komendantowi
Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
Komendant Powiatowy PSP w Lipsku Tomasz Krzyczkowski przedstawił krótką informację podsumowującą
działania jednostek OSP na terenie gminy w 2017 roku.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.9.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości. Uchwała dotyczyła nabycia nieruchomości gruntowej w Wyględowie
o numerach działek 524/3 i 527/5 o powierzchni 699 m² na poszerzenie drogi łączącej drogę w Wyględowie
z drogą wojewódzką.
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.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/229/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Radny Zbigniew Tuzinek nie brał udziału w głosowaniu.
Ad.10. Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Sienno a osobą fizyczną z zastosowaniem dopłaty. Uchwała
dotyczy zamiany nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jaworska Wola stanowiącej własność
gminy, numer działki 532/1 o powierzchni 503 m², na nieruchomość gruntową położoną w obrębie
Wyględów stanowiącą własność prywatną, numer działki 527/4 o powierzchni 122 m².
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.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/230/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
pomiędzy Gminą Sienno a osobą fizyczną z zastosowaniem dopłaty w głosowaniu jawnym, jednogłośnie,
13 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Radny Zbigniew Tuzinek nie brał udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad, a następnie zarządził piętnastominutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.11. 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 przyczyny zmniejszenia środków na budowę parkingu.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż łatwiej jest zdjąć wydatki z tego zadania i dołożyć do modernizacji
budynku strażnicy w Jaworze Soleckim, niż wszczynać procedury zaciągnięcia kredytu.
Radna Lidia Łepecka zapytała jaka jest kwota z przetargu, a jaka kosztorysowa.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż kwota po przetargu jest w granicach 660.000,00 zł i jest to około
50.000,00 zł mniej od ceny kosztorysowej.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał o przyczynę zdjęcia wydatku na termomodernizację i przebudowę budynku
mieszkalno-użytkowego w Jaworze Soleckim.
Wójt Gminy odpowiedział, iż zadanie zostało zdjęte z powodu braku środków, ceny wzrosły tak drastycznie,
że trzeba było z czegoś zrezygnować.
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Radna Jadwiga Gajos apelowała aby znaleźć możliwość wygospodarowania środków, może na koniec roku
i przynajmniej wymienić okna w budynku, bo są w fatalnym stanie. Przypomniała o zgłaszanym wniosku
w sprawie instalacji lampy w oświetleniu ulicznym przy posesji w Jaworze Soleckim.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż lampa zostanie zainstalowana z bieżących wydatków na
utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego. Odnośnie wymiany okien w budynku mieszkalno użytkowym w Jaworze Soleckim Wójt Gminy odpowiedział, iż zostaną wymienione, jeżeli pod koniec roku
zostaną w budżecie gminy środki po zrealizowaniu inwestycji. Dalej Wójt wskazał, iż ceny realizacji zadań
wzrosły tak drastycznie, co zmusza do rezygnacji z niektórych zadań. Podał za przykład koszt
porównywalnych odcinków dróg - w 2016 roku było to 310.000,00 zł, w tej chwili jest to 520.000,00 zł.
Jeszcze raz podkreślił, iż w ciągu krótkiego czasu koszty realizacji zadań znacznie wzrosły i trzeba było
z czegoś zrezygnować.
Radny Julian Siwek zapytał o realizację zadania w ośrodku zdrowia w Siennie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż na chwilę obecną ma zostać przedłożona dokumentacja
techniczna na realizację tego zadania, a następnie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie windy
i termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Siennie.
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 XXXVIII/231/2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2018 rok
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.12.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.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/232/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Sienno na lata 2018-2026 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Ad.13.Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał treść pisma – monitu mieszkańca wsi
Wyględów dotyczącego zaniedbania prac przy świetlicy w Wyględowie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odniósł się do zarzutów zawartych w piśmie. Zanegował zarzut dotyczący
niegospodarności. Poinformował, iż w świetlicy została wykonana kanalizacja, szambo, łazienka.
Usytuowana na zewnątrz , szpecąca wizerunek budynku ubikacja została rozebrana, teren został
wykoszony, uporządkowany, przygotowany pod wykonanie ogrodzenia i jest to zaplanowane w budżecie.
Radny Zbigniew Tuzinek odniósł się do wypowiedzi Wójta Gminy. Wskazał, iż pryzma ziemi przeleżała przy
świetlicy kilka miesięcy, zdążyła zarosnąć i dopiero dwa, czy trzy dni temu została uprzątnięta. Ta pryzma
ziemi nie służyła ani widokowi ani wykorzystaniu obiektu, wręcz przeszkadzała w swobodnym dostępie do
świetlicy. Wskazał, iż można było wykazać większą gospodarność i jakieś kroki przedsięwziąć, nie trzeba
było specjalnych pism, bo jest to kwestia funkcjonowania miejscowego samorządu. Dalej wskazał, iż na
wcześniejsze pismo odczytywane na poprzedniej sesji powinien ten mieszkaniec dostać odpowiedź i wtedy
być może czułby się usatysfakcjonowany. Dochodzi do tego wątek osobisty waśni funkcjonujących w tej
miejscowości, których ten pan nie powinien używać w pismach publicznych, bo nabierają one rangi
pomówień. Radny stwierdził, iż potrzebna jest w tym przypadku przede wszystkim rozmowa.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz wskazał, iż pismo mieszkańca należy potraktować jako
petycję i skierować zgodnie ze Statutem Gminy Sienno do Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
do rozpatrzenia.
Innych propozycji ani uwag nie zgłoszono.
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Rada przyjęła stanowisko o skierowanie pisma, jako petycji do rozpatrzenia do Komisji Rolnictwa
i Bezpieczeństwa Publicznego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, głosów przeciwnych nie
było, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz przekazał informację o przedłużeniu do dnia 30
maja terminu na składanie przez mieszkańców oświadczeń o zbiornikach bezodpływowych. Następnie
poinformował o konieczności dostosowania Statutu Gminy w części dotyczącej pracy Rady Gminy do zmian
przepisów, które będą obowiązywały od nowej kadencji. Zaproponował powołanie na kolejnej sesji komisji
doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy w składzie pięcioosobowym, zaapelował do radnych aby do tego
czasu zapoznali się z nowymi przepisami.
Sołtys wsi Jaworska Wola zgłosił o rozważenie, zgodnie z wcześniejszymi sugestiami mieszkańców ,
poszerzenia drogi od Jaworskiej Woli do drogi wojewódzkiej po obu jej stronach, do szerokości 5 mb oraz
położenie nakładki asfaltowej. Zwrócił się do radnych o podjęcie inicjatywy w tym kierunku.
Wójt Gminy Mariusz Strąk podziękował druhom strażakom z OSP Aleksandrów Duży, Janów, Sienno oraz
Osówka za niezwykły dar, jakim było honorowe oddanie krwi w dniu 10 czerwca 2017 roku. Druhowie
otrzymali za ten czyn wyróżnienie w czasie powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Lipsku. Następnie Wójt
poinformował, iż w dniu 14 maja br. gościła w Siennie reprezentacja Szwecji w piłce siatkowej. Wójt
podkreślił, iż było to wydarzenie bezprecedensowe. Podziękował organizatorom - radnemu Krzysztofowi
Sieczce oraz dyrektorowi ZSOiP w Siennie za to, że przyjęli na siebie organizację tego wydarzenia, że
młodzież miała możliwość bezpośredniego obserwowania treningu pierwszej reprezentacji Szwecji, pokazu
siatkówki na najwyższym światowym poziomie. Następnie odniósł się do sugestii w sprawie poszerzenia
drogi . Wyjaśnił, iż nie ma tam nieuregulowanej kwestii własności, właściciel tej działki zmarł.
Sołtys wsi Jaworska Wola wskazał, iż po jednej stronie działki zostały wykupione, więc może należałoby
wykupić po drugiej stronie. Poprosił Wójta o wyjaśnienie w kwestii budowy drogi asfaltowej w tym miejscu.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż sprawdzi, jak przedstawia się obecnie stan prawny tej działki, ale
do budowy drogi asfaltowej w tym miejscu jest jeszcze daleko.
Sołtys wsi Jaworska Wola prosił aby rozważyć możliwość poszerzenia póki jest czas, zanim będzie robiona
droga asfaltowa.
Wójt Gminy Mariusz Strąk zapewnił, że będzie to rozważone, jeżeli stan prawny został uregulowany.
Dopóki nie ma uregulowanego stanu prawnego nic nie można zrobić.
Sołtys wsi Jaworska Wola wskazał, że przy obecnej szerokości drogi samochody nie mogą wyminąć się
swobodnie, przy wymijaniu jeden samochód musi zjechać na bok.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz podsumował dyskusję wskazując, iż po sprawdzeniu stanu
prawnego odpowiedź w tej sprawie będzie udzielona na następnej sesji.
Radny Zbigniew Tuzinek wypowiedział, że na czterech metrach można położyć trzymetrową nakładkę
asfaltową, jeśli będzie taka wola władz gminy, bo takie drogi w innych gminach funkcjonują. Dalej poruszył
temat stanu tej drogi. Zapytał, dlaczego do tej pory droga ta nie została poprawiona. Wskazał, iż upłynęło
dwa miesiące wiosny, czasu intensywnego wykorzystywania tej drogi. W czasie śnieżnej zimy nierówności
się wyrównują i nie jest to odczuwalne. Wskazał, iż jest to droga, z której korzystają mieszkańcy od strony
Wyględowa i od strony drogi 747, jako drogi dojazdowej do swoich posesji. Dlatego jest to droga tak
ważna, bo nie jest to droga po której jeździ się tylko ciągnikami i innymi pojazdami rolniczymi na pole.
Zarzucił, że Gmina nie znalazła do tej pory czasu na zajęcie się tym problemem, drogi dojazdowe do posesji
powinny być robione w pierwszej kolejności. Wskazał, iż Wójt jest organem nadrzędnym nad jednostką
wykonującą remonty i nie rozumie skąd ten problem. Radny określił takie załatwienie sprawy jako
niewłaściwe, zarzucił Wójtowi złą wolę skierowaną przeciw sołtysowi, radnemu a przede wszystkim
mieszkańcom, którzy dojeżdżają tą drogą do swoich posesji. Wskazał, iż swoją złość mieszkańcy Wyględowa
i Jaworskiej Woli przelewają przede wszystkim na sołtysa i radnego, a w dalszej kolejności i na Wójta.
Poinformował, iż znając stan tej drogi osobiście stara się nie korzystać z niej, choć ma tam pole, woli
dojechać drogą asfaltową znacznie nadkładając drogi. Mieszkańcy nie mają takiej możliwości, muszą
dojechać do swoich posesji, ponadto drogą tą przejeżdża autobus dowożący dzieci do szkoły, co też należy
mieć na uwadze. Prosił o wyjaśnienie w tej sprawie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odniósł się do zarzutów. Problem dróg nie jest problemem dnia dzisiejszego ale
problemem ogólnym. Dróg asfaltowych jest mało, staramy się aby było ich jak najwięcej, w tym roku
dokładamy dwa odcinki. Wójt zwrócił uwagę radnemu aby nie formułował takich twierdzeń, że robi na
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złość radnemu , sołtysowi czy mieszkańcom, bo jako wójt jest od tego aby pomagać, a nie robić komuś na
złość. Wskazał ponadto, że aby zminimalizować koszty wykonanie zlecono Zakładowi Usług Komunalnych.
Gdyby zlecić to firmie, ogłosić przetarg na wykonanie tych zadań, to środków nie starczyłoby nawet na
połowę prac, które są wykonywane. Ze względu na to, że Zakład Usług Komunalnych ma ograniczone
możliwości techniczne spowodowane zarówno zasobem ludzkim jak i sprzętowym wykonanie odwleka się
w czasie. Jest na terenie gminy mnóstwo dróg, które są sukcesywnie robione. Wiadomym jest, że ZUK nie
ma możliwości robienia dróg w dwudziestu miejscach, jest zachowana jakaś kolejność. Nie ma możliwości
technicznej aby w ciągu miesiąca zrobić wszystkie drogi. Wójt Gminy poinformował, iż w zeszłym roku
zrobione zostały praktycznie wszystkie drogi , dokładane są sukcesywnie odcinki dróg polnych, gdzie jeszcze
nie było nic robione w poprzednich latach. W bieżącym roku również zostanie wykonane parę takich
odcinków dróg polnych, których stan jest fatalny a są potrzebne. Wójt Gminy podkreślił, iż zna stan dróg,
jeździł z Komisją Budżetową przez dwa dni po drogach w całej gminie. Przejechane zostały wszystkie
zakątki gminy, każda droga została oceniona, również droga podnoszona przez radnego. Jest to duży
odcinek, stan jest zły i na pewno wymaga naprawy. Nie neguje tego ale jakaś kolejność musi być
zachowana. Drogi robione są sukcesywnie i ta też zostanie zrobiona .
Radny Antoni Ćwikliński nie zgodził się z tonem wypowiedzi radnego Tuzinka. Podkreslił, iż wszystkie drogi
są potrzebne w gminie, bo łączą miejscowości. Wskazał, iż nie zrobiona jest również droga od Leśniczówki
do Trzemchy oraz droga od Wodącej, gdzie woda wyrwała koryto ale rozumie, że trzeba czekać cierpliwie,
bo naraz wszystkiego się nie zrobi. Również droga przez las w Hieronimowie wymaga pilnego remontu, bo
jest mocno uczęszczana, a jej stan jest fatalny. Miał być tam położony asfalt, ale nie ma na tyle środków, są
inne sprawy ważniejsze. Podkreślił, że rozumie potrzebę równania dróg, zwrócił się do radnego Tuzinka
zarzucając niecierpliwość. Na koniec polecił uwadze naprawienie wyrwy na drodze w Leśniczówce.
Radny Zbigniew Tuzinek w odpowiedzi wskazał, iż chodzi tu o drogę szlakową. Zapytał radnego
Ćwiklińskiego, czy jeździ po drodze szlakowej. Podkreślił, iż chodzi tu o sytuację, gdy droga jest drogą
dojazdową do posesji, którą trzeba dwa razy do roku wyrównać i uważa, że na to nie trzeba dwóch
kolejnych miesięcy, czy pół roku w kolejce, żeby się w końcu doczekać na wyrównanie nieprzejezdnej drogi.
Radny Julian Siwek zapytał, dlaczego na sesji nie jest obecny kierownik ZUK, jak to było praktykowane
w latach wcześniejszych i czy kierownik nie jest zapraszany na sesję.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż kierownik ZUK jest zapraszany na sesje przy omawianiu tematów
związanych z ZUK ale jeśli jest taka potrzeba zostanie zaproszony na następną sesję.
Radna Jadwiga Gajos zgłosiła wniosek o ustawienie znaku informującego o ślepej uliczce przy „domu
nauczyciela” w Jaworze Soleckim. Zgłosiła również uszkodzenie asfaltu przy „domu nauczyciela” przy
wyjeździe na drogę powiatową.
Wójt Gminy przyjął zgłoszenie.
Nie zgłoszono innych pytań i wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż porządek obrad XXXVIII sesji został
wyczerpany i zamknął sesję.

Przewodniczący Rady Gminy
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mgr Roman Markiewicz

7

