Protokół Nr VII/2019
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 08 kwietnia 2019 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godziny 13.00 do godziny 13.35.
W sesji uczestniczyli:
1.Radnych Rady Gminy
2.Wójt Gminy Sienno

- 15
- Mariusz Strąk

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na pokrycie części
wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa mostu JNI01016084 na rzece Krępiance
w msc. Jawor Solecki wraz dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki –
Sienno w km 0+000 – 2+000 dł. 2000 mb”.
3.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2019 rok.
4.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno
na lata 2019-2026.
5.Zamknięcie obrad.
Przebieg obrad :
Ad.1.Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz. Powitał Wójta Gminy oraz
radnych. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych
uchwał, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek został przyjęty. Przystąpiono do realizacji.
Ad.2. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Lipskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn.
„Przebudowa mostu JNI01016084 na rzece Krępiance w msc. Jawor Solecki wraz dojazdami do mostu
w ciągu drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki – Sienno w km 0+000 – 2+000 dł. 2000 mb”.
Poinformował, iż Starosta Powiatu Lipskiego zwrócił się z prośbą o partycypację w budowie odcinka
drogi Jawor Solecki – Janów. Przyjęte jest przez powiat, że gminy pokrywają 10% wartości inwestycji.
W ubiegłym tygodniu wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Przewodniczącymi Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Wójt udał się do
Starosty celem negocjacji w sprawie dofinansowania do drogi. Cena kosztorysowa drogi wynosi
2.700.000 zł, tak więc gmina musiałaby dołożyć 270.000 zł. Wójt poinformował, iż w drodze
negocjacji ustalona została kwota dofinansowania nie większa, niż 200.000 zł z zastrzeżeniem, że jeśli
cena z przetargu będzie niższa, to wysokość do 10% kwoty po przetargowej. Wójt nadmienił, iż jest to
pierwszy etap realizacji tej drogi z uwzględnieniem przebudowy mostu, stąd taka cena.
Radna Cecylia Małaczek zapytała, czy to jest koszt tej drogi wraz z przebudową mostu na odcinku do
Janowa. Czy można się spodziewać, że w późniejszym czasie ta droga zostanie dokończona na całym
odcinku do Sienna.
Wójt potwierdził. Następnie poinformował, iż Starosta prowadzi rozmowy z Ministerstwem na temat
przyzwolenia na odstępstwa w określonej rozporządzeniem wymaganej szerokości drogi, na odcinku
przy cmentarzu w Siennie.
Radna Sylwia Borek zapytała, czy będzie robiony odcinek drogi Sienno - Grabowiec.
Wójt Gminy odpowiedział, iż Starosta zadeklarował, iż w br. wykonana zostanie dokumentacja na dwa
odcinki tj. dalszego odcinka drogi w kierunku Krzyżanówki - Kochanówki oraz ul. Bałtowskiej.
Radna Sylwia Borek zapytała, czy tak naprawdę powiat ma wykonaną dokumentację na odcinek drogi
Sienno-Stara Wieś i czy ten odcinek będzie w tym roku realizowany.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie, bo powiat nie dostał dofinansowania z PROW. Tu jest możliwe
dofinansowanie z FOGR i będą prowadzone rozmowy aby powiat podjął się wykonania tego odcinka,
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jak i dalszych odcinków w kierunku Krzyżanówki-Kochanówki, bo jest to w tej chwili najgorsza droga
w powiecie.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz wskazał, iż najgorszy odcinek jest na przy stawach,
i z tego, co mówił Starosta będzie tam problem.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż w tym miejscu trzeba będzie usypać groblę, a jest to znaczny
koszt, no i jest tam jakiś problem z własnością. Trzeba to wszystko sprawdzić i powoli zacząć
realizować.
Radny Krzysztof Sieczka zapytał, czy w tej kadencji uda się zrealizować te zadania, o których mowa
była na sesji w obecności Starosty, tj. Jawor Solecki – Sienno, Sienno-Grabowiec, ul. Lipska i ul.
Bałtowska.
Wójt Gminy odpowiedział, iż Starosta zadeklarował na ten rok wykonanie projektu technicznego na
dalszy odcinek drogi w kierunku Kochanówki, Krzyżanówki oraz ulica Bałtowska do granic gminy
Sienno. Kolejne Starostwo będzie robić sukcesywnie, bo również ma ograniczone możliwości
finansowe.
Radny Paweł Krawczykowski zapytał o fakt ujęcia w nazwie zadania przebudowy mostu wskazując, iż
most był niedawno robiony.
Radna Jadwiga Gajos poinformowała, iż była wówczas tylko poprawiana nakładka asfaltowa.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż będzie to kompleksowy remont mostu, tego rodzaju, jak na dwóch mostach
w Siennie.
Radny Paweł Pastuszka zasugerował, aby wyjść z propozycją do powiatu i w ramach tych 10% wkładu
w realizację zadań drogowych wykonać dokumentację na drogę Sienno-Grabowiec. To może
przyspieszyłoby realizację, bo na ten odcinek Sienno-Stara Wieś dokumentacja była zrobiona już
chyba z sześć lat temu, a droga nadal nie jest wykonana.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż Starosta obiecał podczas negocjacji, że gmina dokłada 200.000
zł, a w zamian ma być zrobiony w tym roku odcinek drogi do Janowa i projekty na dwa kolejne odcinki
dróg, w tym dalszy ciąg drogi w kierunku Krzyżanówki i Kochanówki.
Radna Jolanta Makuch zapytała, czy będą robione pobocza, jak obiecał Starosta i czy będzie równiarka.
Wójt Gminy odpowiedział, iż nie ma informacji w tym temacie.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Bohdan Przydatek poinformował, iż
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Następnie podzielił się wrażeniami z negocjacji
prowadzonych ze Starostą Lipskim. W opinii radnego rozmowa była rzeczowa, Starosta twierdził, że
Pan Wójt jest twardym negocjatorem i to jest prawda. Odniósł wrażenie, że Starosta jest człowiekiem
solidnym i to, co powiedział zostanie realizowane.
Radna Cecylia Małaczek wyraziła nadzieję, że będą widoczne efekty tych negocjacji i drogi będą
powstawały.
Podsumowując temat Wójt Gminy Mariusz Strąk podkreślił, iż spotkanie było bardzo owocne,
rozmowy były rzeczowe i jest bardzo zadowolony z wyników negocjacji. Padła deklaracja ze strony
Starosty dalszego ciągu tej współpracy, czyli wykonania dwóch odcinków a następnie projektów na
pozostałe dwie drogi. Pan Wójt podkreślił, iż jest to bardzo korzystne dla gminy i oby ta współpraca
rozwijała się nadal.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr VII/55/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Lipskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa mostu
JNI01016084 na rzece Krępiance w msc. Jawor Solecki wraz dojazdami do mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 1919W Jawor Solecki – Sienno w km 0+000 – 2+000 dł. 2000 mb” jednogłośnie, 15
głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.3.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
na 2019 rok. Zmiany w budżecie dotyczą wyłącznie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Lipskiemu w kwocie 200.000 zł w formie dotacji finansowanej kredytem. Zwiększa się planowaną do
zaciągnięcia kwotę kredytu o 200.000 zł tj. z 1.000.000 zł do 1.200.000 zł. W planowanych wydatkach
wprowadza się kwotę 200.000 zł: w tabeli nr 2 – Planowane wydatki budżetu Gminy Sienno na 2019
rok, w tabeli nr 3 Plan wydatków majątkowych w roku 2019 oraz w załączniku Nr 3 – Dotacje
udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Wójt
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Gminy raz jeszcze zaznaczył, iż dotacja dla Powiatu Lipskiego jest kredytowana, nie są to środki
własne gminy.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
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 Gminy przyjęła uchwałę Nr VII/56/2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.4.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2019-2026. Zmiany wynikają ze zmian w prowadzonych
w uchwale budżetowej i dotyczą kredytu w wysokości 200.000 zł na dotację dla Powiatu Lipskiego.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
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 Gminy przyjęła uchwałę Nr VII/57/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sienno na lata 2019-2026 jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.5.Radny Julian Siwek poddał pod rozważenie sfinansowanie dla mieszkańców szczepienia
przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Koszt nie byłby duży, bo nie wszyscy
skorzystaliby z tego, a byłaby to reklama dla gminnego ośrodka zdrowia.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiadając na sugestię poprosił o podanie konkretnej kwoty takiego
wydatku, bo trudno się odnieść do tematu nie znając skutków finansowych. Zwrócił ponadto uwagę, że
w dniu dzisiejszym zwiększona została kwota kredytu i poprosił o rozwagę w temacie wydatków. Wójt
podkreślił, iż można wiele zrobić dla społeczeństwa, jeżeli gminę na to stać. Chciałby przeznaczyć
środki na rozwój rehabilitacji, bo tu jest potrzeba, zaś szczepienia każdy raczej zabezpiecza sobie we
własnym zakresie.
Radny Julian Siwek poinformował, iż niektóre gminy tak robią.
Wójt Gminy wskazał, że obecnie jest potrzeba kierowania środków na rozwój ośrodka zdrowia i na
rehabilitację.
Radny Bohdan Przydatek wyraził opinię, że szczepionka odniosłaby dwa cele. Po pierwsze
zabezpieczyłaby przed groźną chorobą, a ponadto byłaby to promocja nowo otwartego ośrodka
zdrowia, zachęciłaby pacjentów do zapisu. Radny dywagował, że koszt takiej szczepionki to około
20,00 zł, a pomnożony przez powiedzmy 200 pacjentów daje kwotę 4.000,00 zł. Uważa, że taka kwota
jest do znalezienia w budżecie, a osiągnięta byłaby podwójna korzyść. Przyznał rację Wójtowi, że
należałby przedtem rozeznać się w cenie i w liczbie osób.
Radna Sylwia Borek zwróciła uwagę, że na terenie jest pacjentów 5.000 ale na pewno nie wszyscy
będą chcieli się szczepić.
Radna Cecylia Małaczek potwierdziła, że niektóre gminy stosują darmowe szczepienia ale przeważnie
są to szczepionki przeciw grypie. Ludzie nie korzystają chętnie ze szczepień, nawet na darmowe
badania profilaktyczne ciężko im się zmobilizować. Trudno wywnioskować ile osób byłoby
zainteresowanych, kwestię kosztów też należałoby rozeznać. Trzeba też wziąć pod uwagę, że
szczepionki to produkt i są reklamowane po to aby je sprzedać.
Radny Andrzej Ładak podał, iż cena szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych
wynosi 130,00 zł.
Radny Bohdan Przydatek zapytał, jakie drogi asfaltowe są jeszcze planowane do realizacji w br.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż zaplanowanych dróg jest dużo, na pewno Mała
Krzyżanówka – Grabowiec i w ramach FOGR Wierzchowiska. Pozostałe drogi nie spełniają
standardów określonych w rozporządzeniu, tj. szerokość asfaltu 5 mb i jeśli to się nie zmieni, nie
będzie można skorzystać z tego dofinansowania.
Radna Sylwia Borek zapytała, czy nie można skorzystać ze środków samorządu województwa
w ramach programu na dofinansowanie do dróg i placów zabaw.
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Wójt Gminy wyjaśnił, iż w ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie do dróg
dojazdowych do budynków OSP.
Radna Ewa Mazur zapytała o remont końcówki drogi powiatowej w Eugeniowie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż będą rozmowy z powiatem aby przekazał gminie
w dzierżawę ten odcinek drogi na czas remontu. Jeśli nie uda się uzyskać dofinansowania w ramach
FOGR, to trzeba będzie wykonywać z własnych środków. W sprawie realizacji zadań drogowych Wójt
prosił o cierpliwość, jak tylko będą pojawiać się programy w tym roku i w kolejnych latach gmina
będzie aplikować o środki. Podkreślił, iż możliwości budżetu są ograniczone i trzeba gospodarować
własnymi środkami jak najoszczędniej aby pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych.
Radny Julian Siwek poinformował, iż jest możliwość uzyskania dofinansowania na budowę garażu dla
OSP w Osówce ale trzeba byłoby wykonać projekt.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż są inne pilniejsze zadania. Straż w Osówce ma garaż na
samochody, a budynek GOK będący wizytówką Sienna jest w opłakanym stanie i tu trzeba coś zrobić.
Wójt prosił radnych o zrozumienie. Najpierw inwestowaliśmy w jednym miejscu, teraz przechodzimy
do kolejnych. W każdym miejscu trzeba coś zrobić, rynek w Siennie jest w opłakanym stanie. Jak
wygląda ośrodek kultury każdy widzi, kultura w nazwie, a tynk sypie się ze ścian.
Radny Bohdan Przydatek zapytał, czy planowana jest przepinka wody na Dębowym Polu.
Wójt potwierdził.
Radny Krzysztof Szpaczyński przekazał prośbę o poprawienie stanu drogi w Jaworskiej Woli.
Nie zgłoszono innych uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż porządek obrad został wyczerpany
i zamknął VII sesję Rady Gminy Sienno kadencji 2018 – 2023.

Sporządził :
insp. B. Capała

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Markiewicz
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