Protokół Nr X/2019
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 27 czerwca 2019 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godziny 9.00 do godziny 13.37.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz.
Protokołował inspektor UG Barbara Capała.
W sesji uczestniczyli:
1.Radnych Rady Gminy
2.Wójt Gminy Sienno
3.Sekretarz Gminy
4.Skarbnik Gminy
5.Dyrektor GOK w Siennie
6.Dyrektor GBP w Siennie
7.Dyrektor NZOZ w Siennie
8.Zastępca Dyrektora ZSO w Siennie
9.Zastępca Dyrektora PSP w Jaworze Soleckim
10.p.o Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie
11.Kierownik SPZOZ w Siennie
12.Kierownik GOPS w Siennie
13.Kierownik ZUK w Siennie
14.Sołtysi sołectw gminy Sienno

- 15
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Jolanta Karolik
- Anna Ziętala
- Wioletta Polak
- Marianna Śmietanko-Kmieć
- Marzena Czerwonka
- Halina Michałek
- Paweł Garbalski
- Marzena Kotas
- Dorota Podsiadło
- Andrzej Lorek
- 17 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z sesji odbytej w dniu 10 czerwca 2019 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sienno
- debata
- przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania.
5.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sienno w 2018 roku
- przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2018 rok
- przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
6.Informacja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie gminy.
7.Ocena funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2018/2019
i prognozy na rok szkolny 2019/2020.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Siennie.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Siennie.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków
i zasad korzystania z przystanków.
13.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie.
14.Informacja na temat korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
15.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad :
Ad.1.Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz. Powitał Wójta Gminy, radnych,
zaproszonych gości, sołtysów i pracowników administracji obecnych na sesji. Po sprawdzeniu listy
obecności stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
1

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek został przyjęty. Przystąpiono do jego realizacji.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Gminy Sienno odbytej w dniu 10
czerwca 2019 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr IX/2019 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 sześć zarządzeń;
- skierowano do Rady Gminy sześć projektów uchwał;
- ogłoszono przetarg na modernizację drogi w Wierzchowiskach Pierwszych;
- wykonano i uruchomiono sieć bezprzewodową WiFi z darmowym dostępem do Internetu w urzędzie
gminy, na Rynku, w zespole szkół ogólnokształcących i na terenie przyległym, w ramach projektu, na
realizację którego gmina otrzymała bon z UE o wartości 15 tys. euro;
- Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał gminie dotację do budowy szkoły muzycznej
w wysokości 2.999.736,47 zł.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do sprawozdania Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.4.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz udzielił głosu Wójtowi Gminy Sienno.
Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił Raport o stanie Gminy Sienno na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz otworzył debatę nad Raportem o stanie Gminy
Sienno.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Bohdan Przydatek przedstawił
spostrzeżenia komisji. Na wstępie odniósł się do przepisów art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym
dotyczących obowiązku przedstawiania raportu o stanie gminy i udzielania wotum zaufania.
Nietrafionym nazwał pomysł wprowadzenia przepisu łączącego wotum zaufania z sesją absolutoryjną
z uwagi na zbieżną tematykę. Negatywnie ocenił utożsamianie stanu gminy z działalnością wójta.
W ocenie radnego wprowadzenie tej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym miało na celu
polityczne rozliczenie wójta. Następnie odniósł się do treści raportu. Zgodził się ze stwierdzeniem
wójta, iż koniecznym jest opracowanie aktualnego programu ochrony zabytków. Wskazał na brak w
wykazie nieruchomości użytkowanych przez gminę budynku po szkole w Hieronimowie. Zwrócił
uwagę, iż informacja o sieci wodociągowej powinna zawierać informację o ilości wykonanych
przyłączy wodociągowych wykonanych w 2018 roku, przyłączy kanalizacyjnych oraz analogicznie
informacja o wykonanych punktach oświetlenia ulicznego. Wskazał na pomyłkę w długości dróg
powiatowych. Zapytał, czy podana ilość przydomowych oczyszczalni jest zgodna ze stanem
faktycznym. Odniósł się do ilości zarejestrowanych szamb wskazując na konieczność prowadzenia
dalszej rejestracji. Następnie odniósł się do informacji dotyczącej GOPS. Zwrócił uwagę, iż na ogólną
kwotę przeznaczaną na pomoc społeczną ponad 50 % stanowią środki z budżetu gminy, a 706 osób
korzystających z pomocy na niepełne 5.000 mieszkańców gminy jest to bardzo dużo. Dodając liczbę
uczniów korzystających z dożywiania wygląda to bardzo źle. W zestawieniu z ilością
świadczeniobiorców w innych gminach wygląda na to, iż gmina Sienno jest bardzo biedną gminą.
Radny podkreślił, iż nie jest przeciwny udzielaniu pomocy, w uzasadnionych przypadkach jest ona jak
najbardziej wskazana. Na koniec wypowiedzi odnosząc się do danych statystycznych dotyczących
mieszkańców gminy stwierdził, iż jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i w tym kierunku należy
iść organizując opiekę zdrowotną.
Radna Cecylia Małaczek odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy podkreśliła, iż wykonanie raportu
nakazują przepisy i trudno tym polemizować. Raport został opracowany a jego omówienie nawiązuje
do kolejnego punktu porządku obrad. Raport odnosi się do całości stanu gminy i w treści faktycznie
obejmuje całość zagadnienia ogólnie. Radna poprosiła o udzielenie informacji dotyczących perspektyw
realizacji zadań drogowych w Krzyżanówce i Jaworze Soleckim planowanych w roku ubiegłym do
wykonania w drugiej kolejności, a które nie uzyskały alokacji. Zapytała też o realizację drogi
powiatowej Jawor Solecki – Sienno oraz o perspektywy realizacji zgłaszanych potrzeb położenia
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nakładek asfaltowych na odcinkach dróg , zwłaszcza dojazdowych i tych, przy których są zamieszkałe
posesje. Poprosiła o wyjaśnienie przyczyn dużego zadłużenia w podatkach od środków
transportowych, opłatach za wodę i ścieki i co gmina może zrobić, aby zmniejszyć to zadłużenie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk udzielił odpowiedzi. Na drogi Jawor Solecki, Krzyżanówka
i Wierzchowiska złożone zostały wnioski do Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach
FOGR. Ze względu na ogromną ilość złożonych przez gminy wniosków i ograniczone środki
przyznawano dofinansowanie dla każdej gminy ale na jedną drogę, w gminie Sienno dofinansowanie
uzyskała droga w Wierzchowiskach. Wójt Gminy podkreślił, iż priorytetem są dla niego drogi przy
których mieszkają mieszkańcy, ale decydują względy finansowe. Wielokrotnie dyskutowano na
posiedzeniach komisji, czy rozważyć zaciągnięcie kredytu na wykonanie tych wszystkich odcinków
dróg, czy jednak jeszcze trochę poczekać na pojawienie się programów na dofinansowanie. Wójt
wskazał, iż głównym problemem jest wejście przepisów określających parametry techniczne dla dróg,
które są bardzo rygorystycznie przestrzegane przy ocenie wniosku. Podał przykład, iż w roku
ubiegłym został złożony wniosek na drogę Wodąca – Tarnówek, gdzie brakowało pół metra do
wymaganej szerokości i wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych. Wskazał, iż należałoby
zliberalizować rozporządzenie odnośnie wymogów technicznych dla dróg lokalnych, gdzie nie ma
takich szerokości, a wykupienie działek pod drogę aby dostosować szerokość do wymaganych
parametrów technicznych mija się z celem, bo koszt wykupu byłby większy, niż realizacja tej drogi
z własnych środków. Dalej Wójt Gminy wyjaśniał, iż nakładki asfaltowe na drogach dojazdowych będą
poprawiane ale dopiero po położeniu nakładek asfaltowych na drogach gdzie mieszkają mieszkańcy,
co jest priorytetem. W tej chwili nakładki asfaltowe są remontowane cząstkowo tam, gdzie zachodzi
potrzeba. Odnośnie zadłużenia w podatkach Wójt poinformował, iż egzekucja prowadzona jest na
bieżąco, kierowane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, jednak w wielu przypadkach US nie
ma możliwości ściągnięcia należności. Wójt zapewnił, iż podejmowane są wszelkie kroki w kierunku
wyegzekwowania należności, w kilku przypadkach zastosowano rozłożenie należności na raty aby
ułatwić podatnikowi spłatę.
Radny Julian Siwek zgłosił, iż zakupiony został ciągnik zapotrzebowany przez ZUK m.in. do utrzymania
dróg i poboczy, a tymczasem pobocza nie są wykaszane, jest prawie lipiec, a nie dokończone zostały
remonty dróg szlaką.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Siennie Andrzej Lorek wyjaśnił, iż ze środków
przeznaczonych w budżecie gminy na remonty dróg gminnych na obecną chwilę wykorzystane
zostało 191.000,00 zł, pozostał około tygodnia czasu aby wszystkie prace zakończyć. Kierownik ZUK
wskazał, iż drogi są wykonywane w kolejności zgodnej z opracowanym harmonogramem, najpierw
muszą być ukończone drogi ustalone przez komisję do realizacji w pierwszej kolejności.
Radna Lidia Łepecka zapytała, jak przedstawia się sprawa przekazania budynku dla Fundacji Pani
Doroty Podsiadło, czy zbieranie podpisów dało efekt i jest szansa na otworzenie ośrodka przez
fundację. Następnie wskazała na wysokie zaległości w opłatach czynszu za wynajem mieszkań
i zapytała o ich ściągalność.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż Pani Dorota Podsiadło czyni wszelkie starania, ale nie ma
jeszcze konkretnej informacji, czy ośrodek powstanie. Z tego względu nie została podpisana umowa
darowizny. Odnośnie zaległości w opłatach czynszu za wynajem lokali Wójt Gminy wyjaśnił, iż
egzekucja prowadzona jest na bieżąco podobnie jak w przypadku innych zaległości, jedna eksmisja jest
w toku.
Radny Krzysztof Szpaczyński poprosił o podanie wysokości zebranej przez sołtysów kwoty należności
za odbiór odpadów komunalnych, jak zostało to zrobione w przypadku podatków.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka przedstawił
stanowisko komisji. Komisja oceniła pozytywnie działalność Wójta Gminy Sienno w 2018 roku.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek
poinformował, iż komisja oceniła pozytywnie działalność Wójta Gminy Sienno w 2018 roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Bohdan Przydatek przedłożył projekt
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sienno wotum zaufania.
Wójt Gminy Mariusz Strąk udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Szpaczyńskiego. Poinformował, iż
prowizja sołtysów za inkaso opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniosła 16.294,00 zł. Wpływ
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniósł 404.296,72 zł, z czego około 50% zrealizowali
sołtysi.
Nie zgłoszono innych głosów w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sienno na dzień 31 grudnia
2018 roku.
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Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sienno wotum zaufania.
Rada przyjęła uchwałę Nr X/67/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sienno wotum zaufania
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych .
Ad.5.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz udzielił głosu Wójtowi Gminy Sienno.
Radna Sylwia Borek opuściła salę obrad.
Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2018 rok.
Omówił realizację dochodów i wydatków po stronie planu i wykonania, realizację zadań
inwestycyjnych. Przedstawił przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku oraz stan budżetu na
zakończenie roku.
Radna Sylwia Borek powróciła na salę obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poprosił o odczytanie opinii R.I.O.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Nr Ra.160.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Sienno sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionych materiałów.
Komisje problemowe nie zgłosiły uwag do realizacji budżetu w 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz udzielił głosu Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Łepecka przedłożyła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Sienno za 2018 rok.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr X/68/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2018 rok w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Łepecka przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sienno za wykonanie budżetu w 2018 roku.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz wskazał Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do
odczytania opinii R.I.O dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał Uchwałę Nr Ra.226.2019 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie
opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Siennie w sprawie udzielenia
Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji
Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Sienno absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku.
Wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Łepecka przedłożyła projekt uchwały w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr X/69/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Wójt Gminy Mariusz Strąk podziękował za jednomyślność w głosowaniu nad absolutorium. Podkreślił,
iż nie odbiera tego personalnie, jest to wspólny sukces, możliwy dzięki współpracy, dobrym relacjom
i zgodzie.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz pogratulował Wójtowi Gminy uzyskania
absolutorium i życzył dobrej realizacji budżetu w bieżącym roku , po czym zamknął ten punkt obrad.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach do godziny 12.10.
Po przerwie wznowiono obrady.
Sesję opuściła radna Sylwia Borek po uprzednim usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady
Gminy.
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Ad.6.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz udzielił głosu przedstawicielom służby zdrowia.
Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie Marianna Śmietanko-Kmieć
zreferowała przedłożoną Radzie pisemną informację dotyczącą działalności za okres II półrocza 2018
roku oraz miesiące styczeń – kwiecień 2019 roku.
Radny Krzysztof Szpaczyński zapytał dlaczego NZOZ nie używa nazwy „Medicus”.
Dyrektor NZOZ w Siennie Marianna Śmietanko-Kmieć odpowiedziała, iż po przekształceniu zakładu
w spółkę partnerską wyłączono ten człon z nazwy firmy.
Nie zgłoszono innych pytań.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udzielenie informacji.
Dyrektor NZOZ w Siennie Marianna Śmietanko-Kmieć opuściła sesję.
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie Marzena Kotas
przedstawiła informację na temat funkcjonowania zakładu.
Radny Julian Siwek zapytał o szanse na uruchomienie ośrodka zdrowia w Osówce.
Kierownik SPZOZ w Siennie Marzena Kotas odpowiedziała, iż jeśli SPZOZ uzyska kontrakt na
rehabilitację będzie lekarz przyjmował raz w tygodniu w godzinach popołudniowych ale dopiero po
okresie wakacyjnym.
Radna Cecylia Małaczek zapytała o program profilaktyczny kardiologiczny – czy informacja o nim jest
rozpropagowana i jak długo ma trwać ten program.
Kierownik SPZOZ Marzena Kotas wyjaśniła, iż program trwa rok, pacjenci są informowani o tym
programie przy zapisywaniu się do SPZOZ , osoby z roczników objętych programem dostają do
wypełnienia deklarację.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, ilu pacjentów zapisało się do ośrodka w Jaworze Soleckim, a ilu jest
w Siennie.
Kierownik SPZOZ Marzena Kotas poinformowała, iż w ośrodku zdrowia w Jaworze Soleckim
zapisanych jest około 600 pacjentów, a w Siennie około 1.100.
Radny Bohdan Przydatek zapytał, jak przedstawiają się sprawy finansowe SPZOZ, czy wystarcza
środków.
Kierownik SPZOZ Marzena Kotas odpowiedziała, że jeszcze w tym miesiącu potrzebne będzie wsparcie
ze strony gminy, ale od przyszłego miesiąca SPZOZ będzie już samowystarczalny.
Radny Krzysztof Sieczka zapytał przy jakiej liczbie pacjentów bilansują się koszty.
Kierownik SPZOZ Marzena Kotas odpowiedziała, że przy 2.000 pacjentów.
Radny Bohdan Przydatek zapytał, czy prowadzone są jakieś działania celem pozyskania pacjentów.
Kierownik SPZOZ Marzena Kotas potwierdziła i podała, że w najbliższym czasie pracownicy SPZOZ
będą obecni na imprezie z okazji Dnia Dziecka w Osówce.
Radny Bohdan Przydatek zapytał, czy lekarze są zatrudnieni na umowę o pracę, czy na kontraktach.
Kierownik SPZOZ Marzena Kotas odpowiedziała, że na umowę o pracę zatrudniony jest jeden lekarz,
pozostali na kontraktach.
Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż Dyrektor SPZOZ złożyła wniosek o wsparcie finansowe
w wysokości 20.000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego.
Wójt wskazał, iż rehabilitacja jest bardzo zasadna, będzie służyć wszystkim mieszkańcom, dlatego
dąży się do jej jak najszybszego uruchomienia. Wójt zwrócił się do Rady Gminy o pozytywne podejście
do tematu, a do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o akceptację wniosku.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do informacji na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka odczytał opinię
Komisji. Komisja pozytywnie ocenia funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy. Komisja
widząc potrzebę udzielenia wsparcia finansowego rozwijającej się placówce opieki zdrowotnej
zgłosiła wniosek o wyasygnowanie z budżetu gminy środków w wysokości 20.000 zł na zakup
wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennie.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.7.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz wskazał, iż pisemne informacje dotyczące
funkcjonowania oświaty w gminie przesłane zostało radnym w materiałach na sesję. Powitał
dyrektorów szkół przybyłych na sesję i udzielił im głosu.
Zastępca Dyrektora ZSO w Siennie Marzena Czerwonka porosiła o ewentualne pytania dotyczące
funkcjonowania szkoły.
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Radna Jadwiga Gajos zapytał, czy ZSO poradzi sobie organizacyjnie przy podwójnym roczniku.
Zastępca Dyrektora ZSO w Siennie odpowiedziała, iż szkoła jest przygotowana na prowadzenie dwóch
klas po ósmej klasie i dwóch klas po gimnazjum.
Radny Krzysztof Szpaczyński zapytał jak liczebne są klasy.
Zastępca Dyrektora ZSO w Siennie odpowiedziała, iż 20-21 osób w klasie.
Nie zgłoszono innych pytań do informacji nt. funkcjonowania ZSO w Siennie.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do pisemnej informacji na temat funkcjonowania PSP w Jaworze
Soleckim.
Informację na temat funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie przedstawił p.o. Dyrektor
Paweł Garbalski.
Radna Cecylia Małaczek zapytała ilu ostatecznie będzie uczniów w następnym roku.
Dyrektor Paweł Garbalski odpowiedział, iż ponad 120 uczniów. W tej chwili ostateczna liczba nie jest
wiadoma, bowiem jeszcze trzech uczniów złożyło podania o egzamin poprawkowy.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie poinformowała o współpracy ośrodka kultury ze
Szkołą Muzyczną, dzięki której poszerzona została oferta ośrodka o naukę gry na instrumentach.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do przedstawionych informacji dotyczących funkcjonowania
oświaty gminnej.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie funkcjonowanie oświaty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.8.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do projektu uchwały.
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 X/70/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Siennie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.9.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do projektu uchwały.
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 X/71/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Siennie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.10. Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Nie zgłoszono 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 X/72/2019 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości przedstawił Sekretarz Gminy
Piotr Dąbrowski. Poinformował, iż Sejm przyjął ogromną ustawę dostosowującą ponad sto aktów
prawnych do RODO , w tym ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wpisując, iż
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w deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości na opłaty za odbiór odpadów komunalnych
mają być dodane zapisy dotyczące ochrony danych osobowych. Każdy, kto będzie składał deklarację
będzie miał załączoną klauzulę informującą, w jakim celu pobierane są dane zawarte w deklaracji oraz
co będzie się z nimi dalej działo. Sekretarz Gminy poprosił o uwzględnienie drobnych poprawek
wynikłych po konsultacji projektu z obsługa prawną w punktach odbiorcy danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Sekretarz podał treść punktów w nowym brzmieniu.
Nadmienił, iż przyjęcie uchwały nie spowoduje konieczności składania na nowo deklaracji przez
wszystkich, nowy wzór deklaracji będzie stosowany dla osób składających nową deklarację
w przypadku zmiany liczby domowników lub zasiedlenia nieruchomości.
Radny Krzysztof Szpaczyński zapytał po jakim czasie powinno się zgłosić zmianę w przypadku
urodzenia się dziecka.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski odpowiedział, iż każdą zmianę należy zgłosić w ciągu czternastu dni.
Radny Krzysztof Szpaczyński zapytał, jakie są konsekwencje w przypadku nie zgłoszenia.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski wyjaśnił, iż według obowiązującego prawa opłata za odpady jest
formą podatku i podlega sankcjom w trybie ustawy Ordynacja podatkowa.
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 X/73/2019 w sprawie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
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 zmiany uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Sienno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. Poinformował, iż zgodnie z ustawą każdy
organ prowadzący ma obowiązek zorganizowania dowozu dzieci do szkół i musi też ustalić sieć
przystanków na terenie całej gminy - miejsc, z których dzieci mogą bezpiecznie korzystać przy
wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu szkolnego. Do tej chwili punktów takich było na terenie gminy
wyznaczonych siedemdziesiąt, ale wpłynęły dwa wnioski od radnych Krzysztofa Szpaczyńskiego
i Pawła Pastuszki o wyznaczenie dodatkowych punktów w miejscowościach Dębowe Pole oraz
Wyględów. Ponieważ jest taka potrzeba, przychylamy się do tych wniosków i wyznaczamy dwa nowe
przystanki.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy wnioskowane przystanki są ujęte w wykazie.
Wójt Gminy potwierdził.
Radny Krzysztof Szpaczyński zgłosił o umożliwienie dowozu trojga dzieci w wieku przedszkolnym
z miejscowości Jaworska Wola kolonia. Radny tłumaczył, iż do tej miejscowości prowadzi droga
nieutwardzona tzw. „szlamówka” na odcinku około 0,5 km, nie ma chodnika ani poboczy aby
bezpiecznie dojść do przystanku.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż na chwilę obecną nie widzi takiej możliwości. Nie jest to droga
asfaltowa, tylko bitumiczna, szlakowa. Nie jest możliwe sytuowanie przystanków przy drogach
nieutwardzonych, a od przewoźnika tylko zależy, czy pojedzie taką drogą.
Radny Krzysztof Szpaczyński przekazał wypowiedź jednego z rodziców, że to szkoła powinna zabiegać
o dzieci i że dzieci pójdą do szkoły w Rzeczniowa. Radny apelował aby wziąć pod uwagę sytuację
rodziców, bo nie każdy jest mobilny i ma możliwość dowiezienia dziecka.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wskazał, że są miejscowości, gdzie przystanki są oddalone od siebie
o kilometr i dzieci dochodzą tam do przystanków. Wójt podkreślił, iż nie jest możliwe aby przewoźnik
zatrzymywał przy każdym domu dowożonego dziecka, trzeba wziąć pod uwagę, że kierowca jest
ograniczony czasowo. Wójt Gminy podkreślił, że dowóz dzieci musi być zorganizowany logistycznie,
przy np. dwustu przystankach kierowca musiałby wyruszać o godzinie szóstej, a przy zwiększeniu
liczby autobusów zwiększają się automatycznie koszty.
Radny Krzysztof Szpaczyński zgodził się, że są pewne niedogodności, bo przesuwają się godziny
rozpoczęcia zajęć, dzieci muszą mieć opiekę w czasie dowozu, nie ma możliwości zorganizowania zajęć
pozalekcyjnych. Sugerował powołanie komisji spośród radnych, która zajęłaby się wyznaczeniem
miejsc w miejscowościach , z których dzieci byłyby zabierane przez przewoźnika, nie co dwieście
metrów, ale czterysta do kilometra, jednakowo we wszystkich miejscowościach.
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Radny Julian Siwek nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. Poinformował, iż w Osówce przystanki
są oddalone od siebie więcej, niż pół kilometra i dzieci dochodzą do wyznaczonych miejsc, a również
nie ma w miejscowości chodnika.
Radna Jolanta Makuch przekazała prośbę mieszkańców o uruchomienie kursu autobusowego relacji
Ostrowie Świętokrzyski –Warszawa przez Sienno.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż temat ten poruszany był kilkakrotnie.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski nadmienił, iż temat jest poruszany od ponad trzydziestu lat i nic się
tu nie zmieniło, odpowiedź jest jedna – nie jest to ekonomiczne.
Radna Jolanta Makuch wskazała, że mogłoby to być chociaż jeden raz , czy dwa razy w tygodniu.
Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż był uruchomiony na próbę kurs autobusowy do Radomia
przez Sienno i jechały nim zwykle jedna lub dwie osoby. Uruchomienie kursu to przede wszystkim
względy ekonomii, gdyby dużo osób korzystało miałoby to uzasadnienie. Firma przewozowa ma na
względzie kwestie finansowe. W tej chwili większość osób posiada własne pojazdy, którymi się
przemieszcza. Problem dotyka kilku osób, przede wszystkim starszych, nie mających własnych
pojazdów.
Radny Krzysztof Szpaczyński odnosząc się do poruszonej kwestii ekonomii wskazał na konieczność
zmiany z drogi wojewódzkiej na powiatową trasy autobusu, z którego korzystało trzech uczniów
dojeżdżających do gimnazjum, a od czasu ukończenia przez nich szkoły jeździ tą trasą pusty.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż zmiana trasy jest możliwa.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski zapytał o nazwę przewoźnika.
Radny Krzysztof Szpaczyński odpowiedział, iż jest to Ostrowiec Świętokrzyski.
Wójt Gminy poinformował, iż gmina nie może narzucać zmian, gdyż nie jest to przewoźnik gminy.
Radny Krzysztof Szpaczyński zapytał, kto ma zgłosić ten problem, czy może to być radny.
Wójt Gminy potwierdził.
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 X/74/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.13.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie. Poinformował, iż po przeprowadzonej kontroli
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przez urząd wojewódzki zwrócono uwagę, że w Statucie
GOPS brakuje zapisu mówiącego, że ośrodek realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny
i w związku z tym wprowadzony zostanie zapis, co kończy realizację zaleceń pokontrolnych.
Kierownik GOPS Dorota Podsiadło w uzupełnieniu poinformowała, iż ustawa dotyczy wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do projektu uchwały.
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 X/75/2019 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siennie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.14.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz przedstawił pismo Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Kochanówka skierowane do Wójta Gminy a przekazane Radzie do wiadomości, dotyczące
udzielenia pomocy przez gminę w remoncie budynku szkoły w Kochanówce.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
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Ad.15.Radny Bohdan Przydatek zapytał, czy płatnik podatku rolnego może uzyskać ulgę w spłacie
tego podatku po zainstalowaniu fotowoltaiki na budynkach w swoim gospodarstwie.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski odpowiedział, że może o ile udowodni, że jego przedsięwzięcie jest
związane z produkcją rolną. Nadmienił, iż rolnicy korzystają z ulg inwestycyjnych na inwestycje
związane z działalnością rolniczą. Do tej pory były to budynki gospodarcze, czy silosy, w tej chwili
pojawiają się nowości takie, jak solary, czy fotowoltaika i na to można uzyskać ulgę, jeśli rolnik
udowodni, że wyprodukowana energia służy np. do ogrzania paszy. Sekretarz wyjaśniał, iż najczęściej
będzie miało to związek z produkcją zwierzęcą, bo przy produkcji roślinnej trudno wykazać
zastosowanie energii.
Radny Paweł Pastuszka zapytał, czy będzie to traktowane jako pomoc publiczna.
Sekretarz Gminy potwierdził.
Radny Julian Siwek zapytał, czy może być uwzględniona np. suszarnia do zbóż.
Sekretarz Gminy potwierdził, jest to typowa budowla dla produkcji roślinnej.
Radny Bohdan Przydatek poinformował, iż zapoznał się z przepisami w tej kwestii i wyrokami sądów.
Radna Cecylia Małaczek poinformowała, iż pozyskała wiedzę na temat ulgi w rozmowie z inwestorem
zakładającym fotowoltaikę w swoim gospodarstwie, nie był on jednak zorientowany dokładnie
w temacie. Zapytała, na jakich zasadach można uzyskać ulgę w przypadku budowy chłodni na owoce,
na jaki okres i w jakiej wysokości jest udzielana.
Radny Bohdan Przydatek poinformował, iż jest to 25% wartości inwestycji w okresie 5 lat.
Radny Krzysztof Szpaczyński zapytał, czy w okresie wakacyjnym będą prowadzone prace remontowe
w szkole w Jaworze Soleckim zaplanowane na 200.000 zł.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż prace będą prowadzone, planowane jest zwiększenie
wydatków do 400.000 zł na pełną kwotę kosztorysową i wykonanie zadania.
Radny Paweł Pastuszka zgłosił o rozważenie wykonania drogi w Krzyżanówce po lesie. Droga ta
została wytyczona już dawno, spełniałaby warunki do dofinansowania w 80%. Jest to dużo i może
należałoby rozważyć temat, porozumieć się z gminą Rzeczniów aby dociągnęła zaczęty odcinek na
swoim terenie i zamknąć w całość. Radny podkreślił, iż z drogi tej korzystają mieszkańcy gminy, od lat
nic nie zostało tam zrobione, droga nie jest nawet wyrównana.
Radny Julian Siwek zapytał, czy nasz rejon objęty został klęską suszy zbożowej.
Radny Paweł Pastuszka zgłosił o oznakowanie dojazdów do poszczególnych posesji na terenie gminy,
z nazwami miejscowości i numerami posesji.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż problem był zgłaszany
w poprzedniej kadencji i jest w trakcie przygotowania do realizacji.
Radna Lidia Łepecka zapytała, ile spłynęło wniosków „mrozowych”.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż spłynęło około 250 wniosków, komisja pracuje i jest to na
etapie finalnym.
Radna Jadwiga Gajos poprosiła o informacje w sprawie planowanej budowy chodnika w Jaworze
Soleckim przy drodze wojewódzkiej.
Wójt Gminy Mariusz Strąk w odpowiedzi poinformował, iż uczestniczył w dniu wczorajszym
w spotkaniu organizacyjnym w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Nastąpiła
zmiana zastępcy dyrektora i nowy dyrektor zażyczył sobie do wglądu dokumentacji przedsięwzięcia.
Dokumentacja jest w tej chwili u wykonawcy, który załatwia pozwolenie wodno-prawne. Dyrektor
chce nanieść poprawki, po czym na nowo trzeba będzie uzyskać pozwolenie wodno-prawne. Wójt
wskazał, iż procedura trwa już dwa lata, protokół z rady technicznej został już spisany ale ciągle
wnoszone są jakieś uwagi. Wójt prosił o cierpliwość, będzie rozmawiał z wykonawcą aby zgodził się na
ponowne przesłanie do uzgodnienia.
Radny Julian Siwek zwrócił się do kierownika ZUK z pytaniem, czy pobocza porosłe zaroślami są
oczyszczane, bo są takie miejsca, że utrudniona jest widoczność przy wyjeździe.
Kierownik ZUK Andrzej Lorek odpowiedział, iż takie sytuacje należy zgłaszać do pracownika Urzędu
Gminy, będą realizowane.
Radna Ewa Mazur zapytała o realizację zgłoszenia dotyczącego uporządkowania placu po kółku
rolniczym w Eugeniowie.
Wójt Gminy odpowiedział, iż mieszkańcy nie godzą się na rozebranie tych pozostałości, trzeba będzie
rozważyć i ewentualnie przyjąć do budżetu na przyszły rok.
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Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski poinformował, iż zgodnie z komunikatem na dzień dzisiejszy powiat
Lipski nie jest zagrożony suszą.
Wójt Gminy Mariusz Strąk przekazał informację dotyczącą zbierania odpadów. Ponieważ mieszkańcy
nie zostali jeszcze zaopatrzeni w worki do segregacji. W okresie przejściowym do czasu odbioru
odpadów w miesiącu lipcu odpady są gromadzone w pojemnikach jak dotychczas, a firma dostarczy
worki dla mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż w miesiącu grudniu przypada 630
rocznica urodzin Zbigniewa Oleśnickiego i w związku z tym zaproponował aby uczcić w jakiś sposób tę
rocznicę, gdyż jest to postać związana z naszą miejscowością, kościołem. Prosił o zastanowienie się
nad formą obchodów. Następnie przypomniał, iż w dniu jutrzejszym planowany jest wyjazd sołtysów
do siedziby firmy „Remondis”.
Radny Krzysztof Szpaczyński poprosił o informację w sprawie wniosku sołtysów o podwyższenie diet
za udział w sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż trwają dyskusje nad tym tematem,
sprawa zostanie rozstrzygnięta w najbliższym czasie a państwo sołtysi otrzymają odpowiedź.
Kierownik GOPS w Siennie Dorota Podsiadło podziękowała za prowadzenie działań profilaktycznych
podczas organizowanych pikników w sołectwach. Wyraziła nadzieję, że te działania będą
kontynuowane , a profilaktyka będzie się rozwijała.
Nie zgłoszono innych uwag ani wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż porządek obrad został wyczerpany
i zamknął X sesję Rady Gminy Sienno kadencji 2018 – 2023.

Sporządził :
insp. B. Capała

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Markiewicz
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