Protokół Nr IV/2018
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 27 grudnia 2018 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godziny 9.00 do godziny 10.40.
W sesji uczestniczyli:
1.Radnych Rady Gminy
2.Wójt Gminy Sienno
3.Sekretarz Gminy
4.Dyrektor ZSO w Siennie
5.Kierownik GOPS w Siennie
6.Sołtysi sołectw gminy Sienno

- 15
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Czesław Sieczka
- Dorota Podsiadło
- 16 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z sesji odbytej w dniu 17 grudnia 2018 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Przyjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do
wykonywania czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sienno
na lata 2018-2021.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
ich pobierania.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".
9.Przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
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.Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2019 rok.
14.Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata
2019-2026.
15.Informacja na temat korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
16.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad :
Ad.1.Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz. Powitał Wójta Gminy, radnych,
sołtysów i pracowników administracji obecnych na sesji. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdził
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż po przesłaniu materiałów na sesję Wójt Gminy
przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na
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lata 2018-2026. Przewodniczący zaproponował umieszczenie przyjęcia tej uchwały w punkcie 12
porządku obrad, a następnie odczytał proponowany porządek obrad rozszerzony o punkt 12.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku
obrad.
Rada przyjęła porządek obrad jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr III/2018 z sesji Rady Gminy Sienno odbytej w dniu 17
grudnia 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr III/2018 z sesji odbytej w dniu 17 grudnia 2018 roku, 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;
- dokonano odbioru robót na budynku świetlicy w Aleksandrowie Dużym.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do sprawozdania Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.4.Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Bohdan Przydatek przedstawił
opracowany i zatwierdzony przez komisję projekt uchwały w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w stosunku do Przewodniczącego
Rady Gminy.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr IV/26/2018 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do
wykonywania czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy jednogłośnie, 15 głosami za,
na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.5. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych. Wójt Gminy poinformował, iż obowiązujące stawki to 13,00
zł za udział w działaniach oraz 7,00 zł za udział w szkoleniach. Wychodząc naprzeciw wnioskowi jaki
złożyła Komisja Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego proponuje się podnieść
wysokość ekwiwalentu do kwoty 14,00 zł za 1 godzinę udziału w działaniach oraz do kwoty 7,50 zł za
1 godzinę udziału w szkoleniach.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek
poinformował, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IV/27/2018 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.6. Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Sienno na lata 2018-2021. Wskazał, iż Program nie nakłada żadnych
obowiązków na mieszkańców, jest opisem stanu środowiska na terenie Gminy Sienno i wskazuje
kierunki poprawy.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz nawiązując do zawartej w programie wzmianki
o ograniczaniu ilości źródeł ciepła opalanych węglem zapytał, czy jest szansa na podciągniecie linii
gazu ziemnego i czy Lipsko jako powiat robi coś w tym kierunku i rozważa poprowadzenie nitki gazu
ziemnego np. z Sarnówka lub Iłży.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż prowadzone są wstępne rozmowy pomiędzy wójtami gmin
a po nowym roku będą rozmowy prowadzone z firmą PGNiG, jako że nie są to zadania własne gminy,
a taką inwestycję może wykonać tylko ta spółka państwowa. Czy będzie temat kontynuowany przez
firmę trudno na tę chwilę odpowiedzieć, bo takich rozmów z PGNIG dotychczas nie było. Wójt
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wskazał, iż faktycznie jest nitka gazu ziemnego blisko gminy ale ze wstępnych ustaleń wynika, że ma
za małą przepustowość i trzeba byłoby większą rurę wkopywać żeby przepustowość gazu na nasze
tereny była większa. Istnieje również możliwość podłączenia od strony Ostrowca Świętokrzyskiego,
ale na razie są to tylko dywagacje i rozmowy pomiędzy gminami, konkretne rozmowy będą
prowadzone z PGNIG.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski poinformował w uzupełnieniu, iż historia rozważań gazyfikacji sięga
lat dziewięćdziesiątych, kiedy powstał Związek Komunalny Gmin „Powiśle”, mający za cel gazyfikację.
Opracowana wówczas została wstępna koncepcja rozprowadzania gazu i wszystko się rozbiło
o prognozę zużycia gazu. Kiedy przeprowadzono wówczas analizę zużycia gazu na terenie gminy
Sienno okazało się, że będzie ono bardzo małe i firma stwierdziła, że będzie to nieekonomiczne dla
niej. Sekretarz wskazał, iż PGNIG rozprowadzając gaz liczy na to, że będą na terenie odbiorcy
korzystający masowo z gazu ziemnego, w naszym przypadku przede wszystkim do ogrzewania, bo
sprzedaż wyłącznie na potrzeby przyrządzania posiłków byłaby nieopłacalna dla firmy. Nie mamy na
naszym terenie zakładów przetwórczych zużywających gaz ziemny do produkcji i tylko ogrzewanie
domów oraz budynków użyteczności publicznej dawałoby wynik zadawalający dla firmy. W tamtych
latach koncepcja gazyfikacji rozbiła się o to, że mieszkańcy deklarowali nikłe zużycie gazu i firma
zrezygnowała z rozbudowy linii, bo stwierdziła, że nie będzie miała zysku. Tak więc koncepcja
gazyfikacji upadła.
Wójt Gminy Mariusz Strąk zaznaczył, iż tamte działania prowadzone były w latach
dziewięćdziesiątych, w czasach kiedy nie kładziono takiego nacisku na ochronę środowiska, jak w tej
chwili. Dalej tłumaczył, iż ekonomia niekoniecznie musi być priorytetem, bo w tej chwili są dopłaty np.
do wymiany pieców grzewczych na opalane paliwem ekologicznym, a gaz byłby dla gminy szansą na
redukcję dotychczasowych tradycyjnych źródeł ogrzewania.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz nadmienił, iż pomiary zanieczyszczenia powietrza na
terenie gminy nie wyszły bardzo źle ale nie zwalnia to nas z szukania alternatywnych form
ogrzewania.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski wskazał, iż należałoby przeprowadzić rozeznanie wśród
mieszkańców jaki były rozbiór gazu np. w formie ankiety. Obowiązek przygotowania takiej ankiety
spoczywa na samorządzie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk uzupełnił, iż byłoby to konieczne nawet dla rozeznania, czy przepustowość
byłaby wystarczająca.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski podkreślił, iż mieszkańcy muszą zdeklarować jakie byłoby zużycie
przez nich gazu aby firma miała rozeznanie, czy byłoby to dla niej opłacalne. Wskazał też, że PGNIG
jest spółką, musi osiągać zyski i to spółka ustala cenę oraz marżę. Należy wziąć też pod uwagę to, że
Polska jako kraj jest odbiorcą gazu z zewnątrz.
Radna Jolanta Makuch zapytała, czy ewentualnie można byłoby ogrzewać gazem szkoły, co
zwiększyłoby ilość zużytego w gminie gazu.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż obowiązkowo byłyby to wszystkie duże jednostki gminy,
chociaż szkoła w Siennie już posiada ogrzewanie olejem, który jest opałem ekologicznym.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek
poinformował, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr IV/28/2018 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Sienno na lata 2018-2021 jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.7.Uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania przedstawiła Kierownik GOPS w Siennie Dorota
Podsiadło. Poinformowała, iż wpłynął wniosek o świadczenie usług specjalistycznych dotyczący
dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, z cechami autyzmu. Usługi tego typu są nowością,
finansowane są z budżetu państwa , z częściową odpłatnością przez osobę korzystającą, gmina nie
ponosi żadnych kosztów. Kierownik poinformowała, iż opiekunką musi być w takim przypadku osoba
posiadająca przygotowanie z zakresu rehabilitacji bądź logopedii, czy pedagogiki. Ta usługa została
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dołączona do uchwały określającej warunki korzystania ze świadczonych dotychczas usług
opiekuńczych. Usługa świadczona będzie w domu podopiecznego, tak jak usługi opiekuńcze.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik w uzupełnieniu poinformowała, iż usługi specjalistyczne jest to
zadanie zlecone z budżetu państwa w przeciwieństwie do usług opiekuńczych i budżet państwa
przekazuje na ten cel dotację.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr IV/29/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania jednogłośnie,
15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.8. Kierownik GOPS w Siennie Dorota Podsiadło przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na
lata 2019-2023". Poinformowała, iż program taki funkcjonował już w szkołach, jest przyjmowany
okresowo i w tej chwili trzeba go przyjąć na nowo na kolejne trzy lata. Kierownik GOPS wskazała, iż
doszła forma posiłek w domu. Jest szansa aby posiłki były dowożone do osób w ich domach , po
przeliczeniu i spełnieniu przez te osoby odpowiednich kryteriów.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr IV/30/2018 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego
w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023" jednogłośnie, 15 głosami za,
na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.9.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przedstawiła
Kierownik GOPS Dorota Podsiadło. Poinformowała, iż dnia 11 lipca 2018 roku ukazało się
rozporządzenie zmieniające kryterium dochodowe. Rozporządzenie weszło w życie od 1 października
br., stąd konieczność przyjęcia uchwały określającej kryterium dochodowe uprawniające do
otrzymania pomocy. Kryterium wzrosło i dla osoby samotnie gospodarującej wynosi obecnie 701,00
zł, dla osoby w rodzinie 528,00 zł.
Radna Lidia Łepecka zapytała o ilość osób, które korzystały dotychczas z dożywiania.
Kierownik GOPS Dorota Podsiadło odpowiedziała, iż na chwilę obecną nie jest w stanie podać
dokładnej liczby, jest w trakcie podliczania i przygotowania sprawozdania. Poda konkretną liczbę po
sporządzeniu sprawozdania.
Radny Julian Siwek zapytał, czy liczba ta się zwiększa, czy zmniejsza.
Kierownik GOPS Dorota Podsiadło odpowiedziała, iż wszelkie dane poda po podliczeniu, nie chce
nikogo wprowadzać w błąd.
Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka przedstawił opinię do
projektu uchwały. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr IV/31/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
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Ad.10.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przedstawiła kierownik GOPS w Siennie Dorota Podsiadło.
Poinformowała, iż wdrożenie tego programu w gminie i zmiana wysokości kryterium dochodowego
wymaga przyjęcia na nowo uchwały o zwolnieniu z opłaty dla osób o niskich dochodach.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr IV/32/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jednogłośnie, 15 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.11.Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż w projekcie uchwały przesłanym radnym kwoty
dochodów i wydatków nie są aktualne, ponieważ w ostatnich dniach wpłynęła dotacja na świadczenie
500+, kwota dochodów i wydatków zwiększyła się o 31.700,00 zł. Następnie Wójt przedstawił projekt
uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2018 rok . Omówił zmiany po stronie dochodów
i wydatków. Poprosił o wykreślenie punktu 5, w którym nie zachodzą zmiany, więc ujmowanie go jest
zbędne.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik poprosiła o uwzględnienie dodatkowej zmiany wynikłej w ostatnich
dniach po przeliczeniu dotacji dla szkół niepublicznych tj. w § 2540 kwota 30.000,00 zł zamiast
25.000,00zł.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów poinformował, iż Komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr IV/33/2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2018 jednogłośnie,
15 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 Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2018-2026.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Bohdan Przydatek poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr IV/34/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Sienno na lata 2018-2026 jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.13.Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż wszystkie wnioski zgłoszone do projektu przez
komisje zostały uwzględnione, jak również częściowo uwzględniono wnioski zgłoszone przez radnych,
sołtysów i mieszkańców. Przedstawił zmiany do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Sienno na 2019 rok. Przedstawiały się one następująco:
dział 600 rozdział 60016 zmniejszono wydatki na remonty dróg o kwotę 50.000 zł i przeglądy dróg
o 20.000 zł (środki przeniesione do rozdziału 90017 na dotację dla ZUK w Siennie z przeznaczeniem
na zakup ciągnika), a zwiększono na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg o 71.860 zł, zmiana wg
poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem zmian w tabeli nr 3 – plan wydatków majątkowych na
2019 rok;
dział 750 rozdział 75023 § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów biurowych 500,00 zł,
rozdział 75075 na promocję gminy 4.500,00 zł oraz dział 921 rozdział 92195 § 4300 na działalność
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w zakresie kultury 5.000,00 zł, a zwiększono w dziale 926 rozdział 92605 § 2820 na dotację na
prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów o 10.000,00 zł;
dział 750 rozdział 75095 § 4010, § 4110, § 4120§ 4440 zmniejszono wydatki na zatrudnienie
pracowników przy pracach interwencyjnych i publicznych o 20.000,00 zł, a zwiększono w dziale 900
rozdział 90017 § 6210 na dotację dla ZUK w Siennie z przeznaczeniem na zakup ciągnika;
w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 i § 4270 zmniejszenie wydatków na remonty strażnic 10.000,00
zł, a zwiększenie w dziale 900 rozdział 90017 § 6210 na dotację dla ZUK w Siennie z przeznaczeniem
na zakup ciągnika oraz przeniesienie kwoty 5.000,00 zł z rozdziału 75412 § 4210 z wyposażenia do
rozdziału 75412 § 3030 na ekwiwalent strażaków za udział w akcjach;
dział 758 rozdział 75818 § 4810 zmniejszono środki rezerwy ogólnej o 20.000,00 zł, a zwiększono
w dziale 900 rozdział 90017 § 6210 na dotację dla ZUK w Siennie z przeznaczeniem na zakup ciągnika;
dział 801 rozdział 80132 § 6050 zwiększenie planu wydatków na przebudowę i rozbudowę Szkoły
Muzycznej I stopnia w Siennie o 1.706.000 zł;
dział 801 rozdział 80148 § 4270 zwiększenie planu wydatków na remont pomieszczeń w budynku
PSP w Jaworze Soleckim na cele stołówki szkolnej o 200.000,00 zł;
dział 900 rozdział 90015 § 6050 zmieniono nazwę zadania na wykonanie instalacji oświetlenia
ulicznego – dodano miejscowości Tarnówek i Jawor Solecki;
Razem planowane wydatki zwiększą się o kwotę 2.027.860 zł i po zmianie kwota planowanych
wydatków na 2019 rok wyniesie 25.603.388 zł. Dochody nie zmieniają się i wynoszą 24.278.518 zł.
Budżet po zmianach zamknie się deficytem budżetowym w wysokości 1.324.870 zł. Źródłem
finansowania deficytu są przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.000.000 zł i wolnych środków
w kwocie 324.870 zł. Planowane przychody zwiększą się o 1.902.860 zł i po zmianie wyniosą
2.080.753 zł, w tym: kredyt 1.000.000 zł i wolne środki 994.860 zł. Planowane rozchody zmniejszą się
o 125.000 zł z powodu przesunięcia planowanego kredytu z 2018 na 2019 rok i wyniosą 669.990 zł.
W ramach planu przychodów i kosztów ZUK w Siennie na 2019 rok zwiększa się planowane przychody
o kwotę 170.000 zł z tytułu dotacji na zakupy inwestycyjne oraz zwiększa się planowane koszty
o kwotę 170.000 zł na zakup ciągnika.
Następnie Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na
2019 rok.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik odczytała uchwałę Nr Ra.430.2018 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy w Siennie projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019.
Radna Cecylia Małaczek odnosząc się do proponowanej poprawki w dziale 600 - zabranie środków
w wysokości 20.000 zł z przeglądów dróg zapytała, jak to się będzie miało w rzeczywistości do
konieczności wykonywania takich zadań.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż nie dotyczy to tych działań, co do których komisja dokonuje
przeglądu stanu technicznego dróg ale dotyczy wykonania dokumentacji dróg przez osoby do tego
uprawnione, gdzie później robi się zestawienie takich dróg. Zdecydowano, że nie jest to pilna sprawa, a
środki przydadzą sie na zakup ciągnika dla Zakładu Usług Komunalnych.
Radna Cecylia Małaczek poinformowała, iż podczas posiedzenia komisja chciała uzyskać informację ile
jest dróg gminnych, które ten ciągnik będzie obsługiwał jeśli chodzi o pracę wykaszarki. Podkreśliła, iż
taka informacja byłaby wskazana, bo wiadomo, że większość dróg w gminie to drogi powiatowe
i wszystkie te zadania będzie obsługiwał powiat. Nie mamy rozeznania co do ilości dróg gminnych
i takiego zapotrzebowania na nasz teren.
Wójt Gminy raz jeszcze podkreślił, iż zniesiony wydatek 20.000 zł dotyczy sporządzenia statystyki
dróg w gminie, ilości kilometrów i kiedy przeznaczone byłyby do remontu, itd. Taka statystyka
dawałaby obraz ale miałaby odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo i tak w pierwszej kolejności
robione byłyby drogi tam, gdzie możliwa jest dotacja. Na dłuższą metę takie plany nie sprawdzałyby
się, bo życie dyktuje swoje warunki. Dalej Wójt argumentował, że gdyby w budżecie był nadmiar
środków można byłoby takie opracowanie wykonać ale na chwile obecną jest to zbędne.
Radny Julian Siwek zapytał jakie wyposażenie będzie miał ciągnik za kwotę 170.000 zł.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż będzie wyposażony w TUZ współpracujący z maszynami typu wykaszarka, czy
pług.
Radny Julian Siwek zapytał, czy TUR jest konieczny, skoro jest już koparka i spychacz.
Wójt Gminy sprostował, iż jest to TUZ do doczepiania wszystkich maszyn rolniczych.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, czy będzie to nowy ciągnik.
6

Wójt Gminy potwierdził.
Radny Julian Siwek zapytał, czy cena jest już wiadoma, czy to dopiero będzie wiadome po przetargu.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, że cena będzie znana po przetargu. Z przeprowadzonego
rozeznania rynkowego wynika, że planowana kwota zaspokoi potrzebę zakupu ciągnika.
Radny Bohdan Przydatek wypowiedział się w sprawie zakupu ciągnika. Podkreślił, iż ciągnik jest na
pewno potrzebny, w gminie jest grubo ponad sto kilometrów dróg gminnych, natomiast dróg
powiatowych jest mniej, bo około 70 km. Będące na wyposażeniu ZUK ciągniki wykorzystywane do
wszystkich zadań są już bardzo zużyte, w każdej chwili mogą się popsuć, dlatego nowy ciągnik jest
niezbędny. Zwrócił się do radnej Cecylii Małaczek w odniesieniu do jej wypowiedzi w sprawie obsługi
poboczy, że poboczy do wykaszania jest bardzo dużo, tyle ile dróg gminnych. Te wszystkie drogi, które
komisja objeżdżała dokonując przeglądów należą do gminy i tak samo jak są odśnieżane, tak też są
wykaszane. ZUK robi to dwa razy do roku, pierwszy raz w miesiącach maj-czerwiec i kolejne w okresie
przedzimowym aby móc łatwiej utrzymać przejezdność dróg w okresie intensywnych opadów. Dalej
radny wskazał, iż optuje za ciągnikiem z przednim napędem i na pewno z TUZ . Natomiast TUR nie
uważa za konieczny, bo jest koparka wykonująca te same zadania, które wykonywałby TUR.
Sugerował zakup urządzenia, które wyrównywałoby drogi. Niezbędny byłby zakup agregatu
uprawowego, który można przypiąć do ciągnika i wyrównywać wszystkie drogi polne. Dalej tłumaczył,
iż duża równiarka nie sprawdzi się na naszych drogach, które w większości nie są wytyczone i są za
wąskie dla tak dużej maszyny. Następnie radny zwrócił się do Wójta sugerując uaktualnienie
wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich. Porównując zestawienie dochodów z wynajmu
i kosztów utrzymania świetlic widać dużą dysproporcję. Wyraził opinię, iż należałoby podnieść opłaty
dla osób z zewnątrz wynajmujących świetlice na imprezy aby opłaty były adekwatne do kosztów.
W dalszej części wypowiedzi radny zwrócił uwagę na brak w budżecie środków na remonty dróg
asfaltowych, a jest kilka odcinków tych dróg które wymagają pilnego remontu i trzeba byłoby znaleźć
na to środki. Przekazał zasłyszaną informację, że rusza program na modernizację dróg gminnych.
Przekazał też sugestię po konsultacji z grupą radnych, aby wspólnie z Panem Wójtem, Panem
Sekretarzem i Panią Skarbnik ustalić priorytetowe zadania dla gminy na okres pięciu lat.
Wójt Gminy Mariusz Strąk w odpowiedzi wskazał, iż w budżecie gminy jest zaplanowana kwota
20.000,00 zł na remonty dróg asfaltowych emulsją i grysami. Odnośnie hierarchizacji zadań tj.
modernizacji i budowy dróg poinformował, że priorytetem są dla niego drogi przy których mieszkają
mieszkańcy gminy, nie wszystkie te drogi będą mogły skorzystać z dofinansowania. Wskazał, iż
budżet na 2019 rok uwzględnia wykonanie dokumentacji na kolejne odcinki dróg , co w znacznym
stopniu ułatwi pozyskiwanie funduszy unijnych. Nie uważa za konieczne wykonywanie
dalekosiężnych planów, choć można byłoby wyznaczyć sobie priorytety do remontów i budowy, bo
w praktyce może zdarzyć się tak, że wyznaczymy sobie na 2019 rok drogę do wykonania a zmienią się
kryteria i droga nie uzyska dofinansowania, natomiast szanse będzie miała droga inna, na którą nawet
nie ma wykonanej dokumentacji. Jeśli jednak jest taka wola radnych, to taki harmonogram zostanie
sporządzony.
Radny Bohdan Przydatek sprostował, iż intencją jego sugestii było sporządzenie wieloletniego planu
wszystkich zadań, nie tylko drogowych.
Nie zgłoszono innych głosów w dyskusji ani pytań do projektu Uchwały budżetowej na 2019 rok.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Bohdan Przydatek poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr IV/35/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2019 rok
jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.14.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sienno na lata 2019-2026. Omówił zmiany w projekcie.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik odczytała Uchwałę Nr Ra.431.2018 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy w Siennie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019-2026.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionych materiałów.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Bohdan Przydatek poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr IV/36/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na
lata 2019 - 2026 jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Wójt Gminy Mariusz Strąk podziękował za uchwalenie budżetu Gminy Sienno na 2019 rok.
Podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy , komisjom , radnym i pracownikom za pracę przy
kreowaniu budżetu. Podziękował komisjom za dyskusje podczas posiedzeń i cenne uwagi.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.15.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż do Rady Gminy wpłynęła
informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotycząca udzielonych w 2018
roku dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wpisanych do rejestru
zabytków. Do pisma załączono tabelę, gdzie pod poz. 32 figuruje zadanie pn. „Remont elewacji kościoła
p.w. św. Zygmunta w Siennie” dofinansowanie w kwocie 80.000 zł tj. 97% wartości całości zadania.
Nie zgłoszono pytań do powyższej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.16. Sołtys wsi Wodąca podziękowała za wykonanie altany, prosiła o wyrównanie drogi dojazdowej
do tego miejsca.
Nie zgłoszono innych uwag ani wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż za pół godziny w sali ślubów
odbędzie się spotkanie opłatkowo-noworoczne, zaprosił wszystkich do udziału w tym spotkaniu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek obrad został wyczerpany i zamknął IV
sesję Rady Gminy Sienno kadencji 2018 – 2023.

Sporządził :
insp. B. Capała

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Markiewicz
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