Protokół Nr XII/2019
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 31 lipca 2019 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godziny 12.00 do godziny 12.45.
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.Sołtysi sołectw gminy Sienno

- 15
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Jolanta Karolik
- 8 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XI/2019 z sesji odbytej w dniu 10 lipca 2019 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwale Budżetowej Gminy Sienno na rok 2019 Nr IV/35/2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/36/2018 Rady Gminy Sienno
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2019 – 2026.
7.Informacja na temat korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
8.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.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XI/2019 z sesji Rady Gminy Sienno odbytej w dniu 10 lipca
2019 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XI/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 osiem zarządzeń;
-skierowano do Rady Gminy trzy projekty uchwał;
-przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy budowy szkoły muzycznej. Wpłynęły 4 oferty, najniższa
zaoferowana cena przekracza kwotę w budżecie gminy. Konieczna jest zmiana w budżecie, aby móc
dokonać wyboru;
-ogłoszono przetargi: na wybór wykonawcy adaptacji pomieszczeń na stołówkę w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jaworze Soleckim oraz na wybór wykonawcy modernizacji budynku świetlico -remizy
w Kadłubku;
-ogłoszono przetarg na dowóz uczniów do szkół;
-zawarto porozumienie z WFOŚiGW dotyczące uruchomienia w urzędzie gminy punktu do obsługi
programu "Czyste Powietrze";
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-zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim na udzielenie dotacji na pracownię komputerową w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Siennie.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do sprawozdania Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w dniu 19 lipca br. do Rady Gminy Sienno
wpłynęła uchwała Nr 15.207.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09
lipca 2019 roku, dotycząca orzeczenia nieważności w części, uchwały Nr IX/63/2019 Rady Gminy
Sienno z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał treść uchwały R.I.O.
Pytań nie zgłoszono.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.
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 XII/80/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.5. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej Gminy Sienno na rok 2019 Nr IV/35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku. Omówił zmiany
po stronie dochodów. Następuje zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Samorządu
Województwa Mazowieckiego na realizację zadań: remont posadzki i okładzin w garażu strażnicy OSP
w Kochanówce 12.400,00 zł, zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP (zestaw PSP1 w torbie
z kompletem szyn i deską ortopedyczną) 2.500,00 zł, zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP (aparat
powietrzny) 2.400,00 zł; zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn. "Ochrona miejsc pamięci związanej z powstaniem
styczniowym na terenie Gminy Sienno” w kwocie 13.042,00 zł. Następnie Wójt Gminy omówił zmiany
po stronie wydatków. Następuje zwiększenie planu wydatków na przebudowy dróg 1.121.000,00 zł –
wykonanie odcinków dróg ul. Partyzantów II etap, Praga Dolna, trzy odcinki w Krzyżanówce, dwa
odcinki drogi w Nowej Wsi oraz odcinki dróg w Leśniczówce i Dąbrówce; zwiększenie planu
wydatków na podatek od nieruchomości o kwotę 126,00 zł; zwiększenie planu wydatków na
wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 2.582,00 zł; zwiększenie
planu wydatków na zadania bieżące dofinansowane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w
wysokości otrzymanych dotacji 17.300,00 zł; zwiększenie planu wydatków na zadanie wieloletnie
pn. " Przebudowa i Rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie" - w 2019 roku 209.791,00 zł,
wydatki zwiększą się w latach kolejnych: 2020 - 561.000,00 zł, 2021- 71.000,00 zł; zwiększenie planu
wydatków na realizację zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
31.043,00 zł; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019" w tym: budowa placów zabaw dla sołectw: Sienno, Nowa Wieś,
Stara Wieś, budowa altany dla sołectwa Osówka oraz budowa siłowni zewnętrznej dla sołectwa
Kochanówka po 1.700,00 zł na każde zadanie (wydatki na projekt, nadzór i oznaczenia)- łącznie
8.500,00 zł. Dokonano zmiany wysokości wydatków majątkowych w zakresie określonym
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmieniono nazwę zadania realizowanego w formie dotacji
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu
"Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z problemami alkoholowymi" zgodnie załącznikiem nr 4 do
uchwały. Deficyt zwiększył się o 1.360.000,00 zł. Przychody zwiększyły się o kwotę 1.360.000,00 zł
z tytułu planowanego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Radna Jadwiga Gajos zwróciła uwagę, że nie uwzględniona została we wprowadzanych zmianach do
realizacji zgłaszana przez nią droga w Jaworze Soleckim od drogi wojewódzkiej w stronę Rogalina,
a przy tej drodze również są zamieszkałe posesje.
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Wójt Gminy Mariusz Strąk w odpowiedzi na wstępie zaznaczył, iż nie jest możliwe zrobienie
wszystkiego od razu. Wskazał, iż propozycja wprowadzenia zadań dotyczy dróg, które nie mogą
uzyskać dofinansowania, a droga poruszana przez radną ma szanse na uzyskanie dofinansowania.
Wójt poprosił o cierpliwość.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag 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 przyjęła uchwałę Nr XII/81/2019 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Sienno na rok
2019 Nr IV/35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za,
na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.6. Skarbnik Gminy Jolanta Karolik przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Nr IV/36/2018 Rady Gminy Sienno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sienno na lata 2019 – 2026. W załączniku nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa". Dokonano zmian
w zakresie dostosowania kwoty dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego stosownie do zmian
wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2019 rok oraz latach kolejnych w związku planową
realizacją inwestycji wieloletnich, a także zmianą w zakresie kwoty długu. Prognoza została
wydłużona do roku 2030. W załączniku « Wykaz przedsięwzięć do WPF" zmieniono planowane
nakłady, limit 2019 roku i limit zobowiązań na zadania: " Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I
stopnia w Siennie" – łączne nakłady 6.712.380,00 zł przy planowanym dofinansowaniu z Ministerstwa
Kultury 1.500.000,00 zł i Samorządu Województwa Mazowieckiego 2.999.737,00 zł; "Przebudowa
drogi gminnej ul. Partyzantów - etap II" – łączne nakłady 232.400,00 zł.
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 przyjęła uchwałę Nr XII/82/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/36/2018
Rady Gminy Sienno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2019 – 2026
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w okresie między sesjami do Rady Gminy
wpłynęło jedno pismo. Była to uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
przedstawiona w punkcie 4 porządku obrad.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.8.Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował o dobrej koniunkturze na realizację inwestycji
drogowych. Ceny z przetargu schodzą nawet do 50% ceny kosztorysowej, jest to dobry czas na
realizację zadań drogowych, stąd propozycja realizacji ze środków własnych z udziałem kredytu.
Wskazał, iż do realizacji zaplanowanych jest dziewięć odcinków bo na tyle pozwalają możliwości
finansowe i jednocześnie uspokoił, iż nie odchodzi się od tematu dróg, kolejne odcinki będą
realizowane w dalszej kolejności. Podziękował komisjom i radnym za merytoryczną dyskusję.
Radna Cecylia Małaczek poparła wypowiedź Wójta. Wyraziła zadowolenie, iż jest tak dobra
koniunktura na drogi i będą wykonane odcinki dróg przy zamieszkałych, dobrze też byłoby zrobić
dalsze drogi.
Radny Julian Siwek zapytał odnośnie ogłoszonego przetargu na dowóz uczniów, czy wpłynęły już
jakieś oferty.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, że na razie nie wpłynęła żadna oferta, jest jeszcze na to czas.
Radny Krzysztof Szpaczyński interweniował w sprawie usunięcia awarii na oświetleniu ulicznym
w Jaworskiej Woli.
Wójt Gminy odpowiedział, iż zostanie to wyjaśnione po sesji.
Radna Ewa Mazur ponowiła zgłoszenie o wycięcie drzew zasłaniających widoczność przy wyjeździe
z „Bałtówki” na drogę powiatową.
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Radna Cecylia Małaczek poparła wypowiedź radnej Ewy Mazur. Poinformowała, że również zgłaszała
tę sprawę, ale bez skutku i prosiła o interwencję w powiecie w tej sprawie.
Radny Julian Siwek zgłosił o wycięcie krzaków zasłaniających widoczność porastających staw
w Osówce na zakręcie drogi powiatowej.
Radna Jolanta Makuch zapytała, gdzie osoby zainteresowane mogą składać wnioski o fotowoltaikę
i czy będzie możliwa instalacja na budynkach użyteczności publicznej.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż na razie nie ma informacji z WFOŚiGW o uruchomieniu
programu. Jeśli zostanie uruchomiony, wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy.
Nie zgłoszono innych uwag ani wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż porządek obrad został wyczerpany
i zamknął XII sesję Rady Gminy Sienno kadencji 2018 – 2023.

Sporządził :
insp. B. Capała

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Markiewicz
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