Protokół Nr XXXIX/2014
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 29 kwietnia 2014 roku

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 9.00 – 13.40.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński .
Protokołował inspektor UG Barbara Capała .
W sesji wzięli udział :
1.Radnych Rady Gminy
2.Wójt Gminy
3.Zastępca Wójta Gminy
4.Sekretarz Gminy
5.Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie
6.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie
7.Kierownik ZUK w Siennie
8.Kierownik GOPS w Siennie
9.Dyrektor Ogniska Muzycznego w Siennie
10.Sołtysi sołectw Gminy Sienno
11.Mieszkańcy gminy
12.Redaktor rozgłośni „Twoje Radio Lipsko”

- 15
- Stanisław Pora
- Alicja Zimak
- Piotr Dąbrowski
- Wioletta Polak
- Marzena Szafraniec
- Bohdan Przydatek
- Grażyna Antoszewska
- Alicja Sołtys
- 22
- 6 osób

Porządek obrad :
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2014 z sesji odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie za 2013 rok.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Siennie.
6.Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie za 2013 rok.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Siennie.
8.Sprawozdanie z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennie
w 2013 roku.
9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2013 rok.
10.Informacja nt. funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami.
11.Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Sienno w 2013 roku.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sienno
w 2014 roku.
13.Przyjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
14.Przyjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Siennie z wpłaty
nadwyżki środków obrotowych.
15.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości.
16.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sienno do
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projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
w ramach RPO WM 2007-2013.
17.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2014 rok.
18.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020.
19.Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
20.Informacja Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie rozpatrzenia
Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.5.2014.JF dotyczącego
stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/173/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 14 stycznia
2014 roku w części dotyczącej ustaleń studium.
21.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad:
Ad.1.Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński. Powitał radnych,
zaproszonych gości, sołtysów oraz pracowników administracji obecnych na sali obrad. Po
sprawdzeniu podpisów na liście obecności stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał. Nieobecny był radny Wojciech Burek, spóźnienie usprawiedliwił radny Adam Mazur.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.
Radny Wojciech Burek przybył na sesję.
Wójt Gminy Stanisław Pora zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 19
przyjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynku OSP
w Kochanówce.
Radny Wojciech Kaczorowski zapytał, jaka to będzie kwota.
Wójt Gminy odpowiedział, iż jest to kwota 120.000 zł.
Nie zgłoszono innych pytań.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy.
Rada wniosek przyjęła w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad poszerzonym
o wprowadzony na wniosek Wójta punkt.
Rada przyjęła porządek obrad w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Dyrektor Państwowego Ogniska Muzycznego w Siennie Pani Alicja Sołtys poprosiła o udzielenie
jej głosu w punkcie 6 porządku obrad przy omawianiu sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury
w Siennie.
Rada wyraziła zgodę przez aklamację.
Innych wniosków ani uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad.2.Radny Wojciech Kaczorowski poprosił o uściślenie protokołu z poprzedniej sesji w punkcie 11
o wypowiedź Pani Zastępcy Wójta, która na pytanie, jak dotowane są przedszkola w ościennych
gminach odpowiedziała, że takiej wiedzy nie ma.
Uwagę przyjęto.
Nie zgłoszono innych uwag do protokołu z sesji odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XXXVIII/2014 w głosowaniu jawnym, 14 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Ad.3.Wójt Gminy Stanisław Pora złożył sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami informując
o następujących sprawach:
-wydano osiem zarządzeń;
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-skierowano do Rady Gminy dziesięć projektów uchwał;
-sprzedano lokal mieszkalny w Siennie przy ul. Szkolnej 6C/6 za cenę 34.500,00 zł;
-zawarto umowę na przebudowę drogi w Dębowym Polu wykonawca firma TRAKT S.A. Górki
Szczukowskie za kwotę 149.000,63 zł brutto;
-przeprowadzony został przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w Tarnówku, wybrano ofertę
konsorcjum firm Instal-Glob Marcin Rzeczków i Mercury Piotr Łapa Kielce za cenę 885.600,00 zł
brutto i zawarto umowę, rozpoczęto roboty;
-przeprowadzono przetarg na budowę Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego etap IV, analiza
zawartych ofert jest w toku.
Radny Adam Heba zapytał, co składa się na IV etap.
Wójt Gminy Stanisław Pora odpowiedział, że w ramach IV etapu planowane jest położenie kostki
brukowej i budowa parkingów. Nadmienił, iż byłoby to dokończenie zadania.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania .
Ad.4.Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie Pani Wioletta Polak przedstawiła
sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok.
Wójt Gminy Stanisław Pora poinformował, iż nie ma zastrzeżeń do pracy GBP.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Krzysztof Sieczka poinformował, iż komisja
oceniła pracę Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie pozytywnie.
Ad.5. Skarbnik Gminy Jolanta Karolik przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki
Publicznej w Siennie za 2013 rok.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Krzysztof Sieczka poinformował, iż komisja
zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIX/182/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.6.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie Pani Marzena Szafraniec przedstawiła
sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok.
Wójt Gminy Stanisław Pora podsumował, iż praca GOK jest widoczna. Gminny Ośrodek Kultury
pracuje dobrze, Wójt nie ma zastrzeżeń do jego pracy.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał o przyczynę wzrostu wydatków na wynagrodzenia w Gminnym
Ośrodku Kultury w porównaniu do roku 2012 o kwotę prawie 38.000,00 zł , wskazał też na wzrost
dotacji dla GOK o kwotę 30.000,00 zł.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie Marzena Szafraniec wyjaśniła, iż w wydatki na
wynagrodzenia wliczona jest kwota ponad 20.000,00 zł odprawy oraz nagrody dla odchodzącej
poprzedniej dyrektor GOK, nagrody dla kapel i wynagrodzenia za obsługę imprezy.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik nadmieniła, iż w wynagrodzenia wliczają się również wydatki na
wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia za prowadzenie zajęć, których jest obecnie więcej.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał, co zaważyło, że Wójt Gminy powierzył stanowisko dyrektora
GOK aż na siedem lat. Stwierdził, iż trzeba mieć do kogoś bardzo duże zaufanie, żeby powierzyć
stanowisko od razu na tak długi okres. Był zdziwiony tą informacją na poprzedniej sesji i prosił
wówczas o wyjaśnienie. Nie widzi aby w GOK były prowadzone jakieś inne zajęcia, niż do tej pory.
Wójt Gminy Stanisław Pora odpowiedział, iż Pani dyrektor przed powierzeniem jej tego
stanowiska na okres siedmiu lat, przez pół roku prowadziła GOK pełniąc obowiązki dyrektora.
Ponieważ sprawdziła się w tej roli Wójt uznał, iż można skorzystać z możliwości powierzenia
3

stanowiska bez przeprowadzenia konkursu i zdecydował powierzyć je na najwyższy możliwy
okres.
Dyrektor GOK Marzena Szafraniec wyjaśniła, iż zajęcia taneczne były wprawdzie prowadzone
wcześniej, ale zmieniona została forma i osoba prowadząca. Ponadto obecnie odbywają się zajęcia
z wikliny papierowej, zajęcia plastyczne, a w okresie letnim prowadzone były zajęcia teatralne.
Radny Zbigniew Tuzinek poinformował o wywiadzie na temat GOK emitowanym w rozgłośni
Twoje Radio Lipsko, gdzie padło mnóstwo zachwytów nad nową panią dyrektor, jak to jest teraz
dobrze GOK prowadzony. Było też wymienione nazwisko poprzedniej dyrektor w takim
kontekście, że sobie nie radziła. Prosił o niedokuczanie.
Wójt Gminy Stanisław Pora podkreślił, iż nikt nikomu nie dokucza. Poprzednia dyrektor pani
Bidzińska nie została zmuszona do odejścia, odeszła dobrowolnie. Osiągnęła wiek emerytalny,
skorzystała z możliwości i na własną prośbę odeszła na emeryturę.
Dyrektor GOK Marzena Szafraniec dodała, iż wcześniej na zajęcia taneczne uczestniczyło dziesięć
osób, a teraz jest ponad pięćdziesiąt.
Radny Adam Mazur przybył na sesję.
Radny Adam Heba poinformował, iż na rozpoczęcie jednej z imprez w GOK widzowie czekali około
pół godziny, opóźnienie spowodowane było prawdopodobnie oczekiwaniem na Wójta, ale nikt nie
wyjaśnił tego oczekującym.
Dyrektor GOK w odpowiedzi wyjaśniła, iż artyści mieli próbę tuż przed imprezą, potem musieli się
przygotować i w ten sposób wyszło 15-20 minut opóźnienia.
Nie zgłoszono innych uwag ani pytań.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Krzysztof Sieczka poinformował, iż Komisja
oceniła pracę Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie w 2013 roku pozytywnie.
Ad.7.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik omówiła sprawozdanie finansowe GOK za 2013 rok.
Radna Jadwiga Gajos poprosiła o wyjaśnienie pozycji sprzedaż usług, darowizny.
Dyrektor GOK Marzena Szafraniec wyjaśniła, iż są to dochody za wynajem sali i darowizny na
kapele podwórkowe.
Nie zgłoszono innych uwag ani pytań do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego GOK za 2013 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Krzysztof Sieczka poinformował , iż komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIX/183/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Głos zabrała dyrektor Państwowego Ogniska Muzycznego w Siennie Alicja Sołtys. Poinformowała,
iż w dniu 1 maja chór „Graziozo” przedstawi widowisko, wystąpi też zaprzyjaźniony chór
z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz odbędzie się występ uczniów ogniska muzycznego. Zaprosiła
obecnych na sesji do udziału w tej imprezie. Następnie zgłosiła, iż nie mogła się porozumieć
z dyrektor GOK w sprawie terminu imprezy oraz wspólnej scenografii.
Dyrektor GOK w Siennie Pani Marzena Szafraniec wyjaśniła, iż proponowała termin występu na
Dni Kultury Sienna 2 maja oraz ale Pani Sołtys odmówiła, nie odpowiadały jej z jakichś względów
ustalone terminy. Wcześniej przy organizacji „Wieczoru Kolęd” też była taka sytuacja.
Dyrektor Państwowego Ogniska Muzycznego wyjaśniła, iż nie widziała możliwości połączenia
patriotycznych treści przygotowanych przez nią występów z występami tanecznymi.
Udzielono głosu mieszkance Sienna Małgorzacie Napieraj.
Pani Małgorzata Napieraj krytycznie wypowiedziała się w sprawie pracy dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i funkcjonowania GOK.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zwrócił uwagę Pani Napieraj aby wypowiadając się
nie ubliżała nikomu.
4

Radny Zbigniew Tuzinek zapytał, czy jest możliwe pogodzenie pracy Ogniska Muzycznego
z Gminnym Ośrodkiem Kultury, odczuwa się bowiem jakąś niechęć, brak jest współpracy.
Dyrektor GOK Pani Marzena Szafraniec odpowiedziała, że nieporozumienia z panią Sołtys były już
za dyrektorowania Pani Bidzińskiej.
Dyrektor Państwowego Ogniska Muzycznego wyjaśniła, że na proponowany termin wieczoru
kolęd na szósty stycznia nie zdołałaby przygotować uczniów do występu , bo była przerwa
świąteczna.
Wójt Gminy Stanisław Pora podsumował, że nikt nie miał pretensji do Pani Dyrektor Ogniska
Muzycznego, że nie zdąży przygotować, po prostu odbyła się druga impreza. Co do imprezy
pierwszego maja to wprowadzono ją do programu obchodów. Odnośnie kompetencji dyrektora
GOK Wójt wypowiedział się, że dyrektor powinien być przede wszystkim dobrym organizatorem,
nie musi być artystą.
Pani Małgorzata Napieraj wypowiedziała się, że trzeba zmienić dyrektora. Obecna dyrektor GOK
w jej opinii nie jest dobrym organizatorem, a powierzono jej stanowisko aż na siedem lat.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński odebrał głos Pani Napieraj, pouczył o regulaminie
sesji, a następnie zamknął ten punkt obrad.
Ad.8.Kierownik Pani Grażyna Antoszewska omówiła sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie za 2013 rok.
Wójt Gminy Stanisław Pora poinformował, iż nie ma uwag do pracy GOPS.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia poinformował, iż komisja oceniła pozytywnie
pracę GOPS.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego sprawozdania.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.9. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie Pani Grażyna Antoszewska
omówiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2013 rok.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do sprawozdania.
Ad.10.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił informację nt. funkcjonowania nowego
systemu gospodarowania odpadami. Zwrócił uwagę na wzrost ilości zbieranych odpadów.
Wskazał na niepokojąco dużą różnicę pomiędzy liczbą mieszkańców gminy wynikającą z rejestru
mieszkańców a liczbą zgłoszoną w deklaracjach o 1500 osób- brak tych osób przekłada się na brak
środków w budżecie. Sekretarz Gminy poinformował, iż prowadzone jest postępowanie
sprawdzające polegające na wzywaniu do weryfikacji właścicieli posesji, gdzie różnica została
stwierdzona. Dalej Sekretarz Gminy poinformował o planowanej nowelizacji ustawy. Zmiany będą
dotyczyć bardziej dużych zbiorowisk takich jak spółdzielnie mieszkaniowe. Poinformował, iż jedną
ze zmian jest, że egzekucją będzie zajmował się Urząd Skarbowy. Jako ciekawostkę podał, że
Gmina jest dopuszczona przez firmę do nawigacji i ma możliwość śledzenia trasy jazdy samochodu
firmy. Następnie Sekretarz Gminy odniósł się do kosztów obsługi systemu. Wskazał, iż zgodnie
z ustawą gmina nie powinna mieć dochodów ze zbiórki odpadów, koszty powinny się zbilansować.
Wskazał, iż koszty roku ubiegłego nie zbilansowały się bo był rozruch, trzeba było zakupić sprzęt,
oprogramowanie. Sekretarz podkreślił, iż system zbiórki odpadów działa sprawnie i widać tego
efekty, w br. koszty powinny się zbilansować.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Adam Mazur przedstawił opinię.
Komisja sugerowała przeprowadzanie przez gminę kontroli, z obecnością sołtysów a nawet policji,
na posesjach z występującą różnicą pomiędzy ilością osób zameldowanych a zdeklarowanych do
opłaty.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał, czy gmina ma prawo wejścia na posesję i kontroli z udziałem
policji.
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Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski wyjaśnił, iż rozważane jest przeprowadzanie wizji na posesjach
ale na pewno bez udziału policji. Uprawnieni przez Wójta Gminy pracownicy będą mogli dojechać
na posesję i w jakiś sposób sprawdzić stan faktyczny. Sekretarz podkreślił, iż wezwanie do
wyjaśnienia bądź oględziny są jedynymi metodami weryfikacji .
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag.
Ad.11. Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sienno
w 2013 roku.
Radny Paweł Pastuszka zapytał jaki jest cennik odłowienia i przetrzymywania psa.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie ma takiego cennika. Głównie jest to opłata za gotowość.
Dalsze koszty są zależne od tego, jakie czynności podejmuje lekarz w związku z odłowieniem psa.
Radna Lidia Łepecka poprosiła o wyjaśnienie z czego wynikła zmiana lekarza weterynarii.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż gmina dostała korzystniejszą ofertę, głównie oszczędność widać na tzw.
gotowości.
Sołtys wsi Sienno wyraził pochwałę dla lekarza weterynarii za szybką reakcję na zgłoszenie.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Adam Mazur poinformował, iż
komisja oceniła pozytywnie realizację programu.
Ad.12. Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Sienno w 2014 roku udzielił Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski. Poinformował, iż zmieniła się firma
obsługująca i należało nanieść tę zmianę w programie.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Adam Mazur poinformował, iż
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIX/184/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził 20-minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.13.Wójt Gminy Stanisław Pora przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Siennie Bohdan Przydatek wyjaśnił, iż możliwość
przedłużenia dotychczasowych taryf wynika z kalkulacji poprzedzonej dokładną analizą kosztów
i dochodów. ZUK podejmuje działania w tym kierunku, aby skutki wzrostu składników nie wpłynęły
na cenę wody. W roku ubiegłym zwiększyła się ilość sprzedanej wody a nie wzrosło zużycie energii.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Adam Mazur poinformował, iż
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIX/185/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.14.Wójt Gminy Stanisław Pora poinformował, iż kierownik ZUK zwrócił się z wnioskiem
o zwolnienie ZUK z wpłaty nadwyżki środków obrotowych, które ZUK chciałby przeznaczyć na
dalszą modernizację oczyszczalni ścieków lub wymianę wodomierzy. Wójt przychyla się do tego
wniosku i przedkłada stosowny projekt uchwały.
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Kierownik ZUK Bohdan przydatek dodał, iż oczyszczalnia nie była remontowana od 20 lat.
Wypracowane zyski z tytułu większej ilości sprzedanej wody chciałby przeznaczyć na dalszą
modernizację oczyszczalni, na odnowienie sprzętu będącego na wyposażeniu, część na
utrzymanie boiska.
Radny Adam Heba zgłosił potrzebę sprawdzenia i uruchomienia hydrantów na wsiach, gdyż były
problemy z uruchomieniem w czasie pożaru.
Kierownik ZUK wyjaśnił, iż hydranty są sprawdzane systematycznie rejonami. W br. planowany
jest przegląd rejonu Olechowa Nowego, Olechowa Starego oraz Dąbrówki. Ze względu na czas
i koszt przeglądy robi się etapami, ZUK reaguje też na zgłoszenia. Kierownik poinformował, iż na
magazynie ma cztery hydranty, prosił o zgłaszanie problemów, a na pewno nie pozostanie to bez
echa.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński stwierdził, iż należałoby przejrzeć wszystkie
hydranty, bo kiedy nie działa hydrant mieszkańcy obwiniają o to Wójta, radnego.
Nie zgłoszono pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pastuszka poinformował, iż komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały. Sugerował wygospodarowanie premii dla kierownika ZUK, który jest
pod telefonem każdego dnia, o każdej porze i natychmiast reaguje na zgłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały
w sprawie zwolnienia ZUK z wpłaty nadwyżki środków obrotowych.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIX/186/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.15.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Adam Mazur poinformował, iż
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIX/187/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sienno do
projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach
RPO WM 2007-2013 przedstawił Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski. Poinformował, iż uchwała ta
nowelizowana jest po raz drugi, Urząd Marszałkowski prosi o przedłużenie o jeszcze jeden rok.
Nie zgłoszono uwag ani pytań.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pastuszka poinformował, iż komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIX/188/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.17.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik objaśniła zmiany proponowane w Uchwale Budżetowej na
2014 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pastuszka poinformował, iż komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały. Jako radny z terenu Kochanówki podziękował Wójtowi i Radzie za
przychylność i wprowadzenie wydatku na termomodernizację budynku strażnicy w Kochanówce.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał, jaki będzie deficyt w budżecie.
7

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż nie zmieni się zadłużenie gminy. Podała wysokość deficytu
budżetowego i kwotę wolnych środków.
Radny Zbigniew Tuzinek poprosił o uzasadnienie dlaczego wybrano inwestycję w Kochanówce.
Wskazał na wiele innych potrzeb, m.in. na niedobór w wyposażeniu jednostek OSP, brak
samochodów, dziurawe beczki, brak motopompy. Wskazał, iż do realizacji jest też budynek GOK,
gdzie jest cieknący dach, odchodzące tynki i wystrój wnętrza sprzed 30 lat. Trzeba o tym pomyśleć
ze względu na prestiż, gdyż jest to budynek w centrum Sienna.
Radny Wojciech Kaczorowski zwrócił uwagę na wysokość dofinansowania inwestycji - do
termomodernizacji strażnicy jest to 25%, a kanalizacji aż 75% . Zapytał, czy zasadne jest
wykonywanie termomodernizacji przy takim układzie. Sugerował wyjaśnienie sprawy własności
budynku GOK, co ma wpływ na możliwość pozyskania dofinansowania.
Wójt Gminy Stanisław Pora w odpowiedzi wyjaśnił, iż zdecydowano o termomodernizacji budynku
strażnicy w Kochanówce, bo jest taka potrzeba. Budynek od wielu lat nie był remontowany i jest
możliwość pozyskania dotacji, a ponadto w przyszłym roku jednostka OSP obchodzić będzie 100lecie. Odnośnie remontu budynku GOK Wójt poinformował, iż będzie przeprowadzony remont
dachu i elewacji. Nie jest uregulowana sprawa własności budynku i nie można wystąpić o dotację.
W uzupełnieniu Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski wyjaśnił, że warunkiem podstawowym do
uzyskania dotacji lub pożyczki jest uregulowana sprawa własności. Budynek GOK nie ma
właściciela, gmina będzie chciała skorzystać z prawa zasiedzenia po upływie trzydziestoletniego
okresu użytkowania. Sekretarz Gminy podkreślił, iż tam, gdzie stan prawny jest uregulowany
gmina szuka możliwości dofinansowania.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w
sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIX/189/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.18.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik objaśniła, iż zmiany przyjęte w Uchwale Budżetowej na
2014 rok powodują konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2014-2020, przedstawiła zmiany.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pastuszka poinformował, iż komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIX/190/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.19. Skarbnik Gminy Jolanta Karolik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Długoterminowa pożyczka w kwocie 120.000,00 zł zaciągnięta zostanie w związku z realizacją
zadania pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kochanówce”. Pani Skarbnik
poinformowała, iż oprocentowanie pożyczki wynosi rocznie 0,9 stopy redyskonta weksli ale nie
mniej, niż 2,5%.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński stwierdził, iż są to bardzo korzystne warunki i takie
pożyczki można zaciągać.
Radny Zbigniew Tuzinek za0ponował, że pozostanie jednak kredyt do spłacenia.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński odpowiedział, że zostanie budynek dla dwóch wsi
Kochanówka i Krzyżanówka służący nie tylko strażakom ale i paniom z działającego tam prężnie
Koła Gospodyń Wiejskich.
Radny Paweł Pastuszka przypomniał, iż on nie protestował kiedy zaciągany był kredyt na zakup
samochodu strażackiego dla jednostki OSP z Jaworskiej Woli.
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Nie wniesiono innych uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Paweł Pastuszka poinformował, iż Komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXXIX/191/2014 w głosowaniu jawnym, 14 głosami za, przy 1 głosie
wstrzymującym, głosów przeciwnych nie było, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.20.Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński poinformował o Rozstrzygnięciu
nadzorczym Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.5.2014.JF z dnia 17 lutego 2014 r.
stwierdzającym nieważność uchwały Nr XXXVII/173/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 14 stycznia
2014 roku w sprawie zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sienno” w części dotyczącej ustaleń tekstu studium stanowiącego załącznik
Nr 1 do uchwały, Dział II, Rozdział 1, Podrozdział 1.2, str. 113 w brzmieniu: ”Ponadto na terenach
rolnych wyznaczono 1486 ha gruntów, na których dopuszczono lokalizację elektrowni wiatrowych
oraz ich stref ochronnych”. Poinformował, iż Rozstrzygnięcie zostało przekazane do Komisji
Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego celem rozpatrzenia pod kątem skorzystania z prawa
zaskarżenia przysługującego Radzie Gminy. Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Komisji
Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Andrzej Małaczek
odczytał Uchwałę Nr 1/2014 komisji z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego . Komisja nie znalazła uzasadnienia dla
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.
Nie zgłoszono uwag ani pytań.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.21.Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński poinformował, iż wpłynęły wnioski:
mieszkańców Wierzchowisk i Aleksandrowa w sprawie budowy oświetlenia ulicznego oraz
mieszkanki Wierzchowisk Pierwszych dotyczący wprowadzenia zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego. Wnioski zostały przekazane Wójtowi wg właściwości.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał zalecenia pokontrolne Sanepid po
kontroli pomieszczeń zajmowanych na kuchnię w ZS w Jaworze Soleckim.
Sołtys wsi Aleksandrów porosiła o uzupełnienie oznakowania miejscowości.
Radna Jadwiga Gajos zgłosiła w imieniu mieszkańców potrzebę przywrócenia przeprawy
mostowej na rzece Krępiance.
Wójt Gminy odpowiedział, iż jest to w planach.
Radny Stanisław Jeruzal zapytał o remont drogi- wąwozu w Eugeniowie.
Wójt Gminy odpowiedział, że pojedzie tam pracownik i sprawdzi, co można zrobić.
Radny Stanisław Jeruzal poinformował, że droga wymaga wyrównania i udrożnienia. Następnie
odniósł się do sprawy budowy chlewni. Poinformował, iż mieszkańcy cieszyli się już z odmownej
decyzji, a tymczasem decyzja została odwrócona. Zwrócił się do Wójta Gminy, że ludzie się na to
nie zgodzą aby pod ich domami powstała chlewnia, Wójt na własne życzenie będzie miał telewizję,
dziennikarzy śledczych. O jedną osobę skłóci się cała wieś, piętnaście rodzin będzie się musiało
wyprowadzić. Odbije się to na autorytecie Wójta, a jest przecież rok wyborczy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż rozmawiał z właścicielami aby znaleźli inną
lokalizację chlewni, nie przyniosły te rozmowy skutku.
Radny Stanisław Jeruzal wskazał, że od nowa będzie dziać się to samo, ludzie pójdą do sądu,
będzie telewizja, prasa. Zwrócił się do Wójta, czy nie mógł powiedzieć inwestorom na początku, że
nie wyda pozwolenia na chlewnię i żeby nie truli powietrza.
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Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski pouczył, iż Wójt jest przedstawicielem administracji i musi
przestrzegać prawa. Rozpatruje sprawy w drodze decyzji administracyjnej. Podkreślił, że Wójt
musi działać zgodnie z prawem, jeśli jest wniosek musi wydać decyzję.
Radny Stanisław Jeruzal wskazał, iż należy wziąć pod uwagę aspekt ludzki, tam mieszka pięcioro
dzieci chorych na astmę, trzeba było umotywować odpowiednio decyzję.
Radny Tadeusz Zagożdżon zgłosił wniosek o wytyczenie drogi tzw. krężelówki w Starej Wsi.
Radny Andrzej Małaczek zapytał o remont budynku szkoły w Gozdawie, o który wnioskowało
stowarzyszenie.
Radny Wojciech Burek zgłosił wniosek o zabezpieczenie studni wiejskiej w Olechowie poprzez
obudowanie.
Radny Adam Mazur zapytał o perspektywy rozruchu świetlicy w Osówce, prosił o podjęcie działań
w kierunku zagospodarowania.
Wójt Gminy odpowiedział, iż NZOZ „Medicus” nie jest zainteresowany dalszym prowadzeniem
ośrodka w tym miejscu, bo jest mała ilość pacjentów. Były też prowadzone rozmowy z innymi
lekarzami pod kątem wynajmu, ale gabinet w tym miejscu nie jest ekonomiczny, nie ma racji bytu.
Warunki są doskonałe, ale lokalizacja zła.
Radny Adam Heba odnosząc się do zapisu z protokołu z sesji zapytał, czy to prawda, że do roku
czasu od włączenia możliwa jest weryfikacja OSN.
Wójt Gminy potwierdził, że istnieje możliwość weryfikacji, trzeba rozmawiać z Ministerstwem
Środowiska. Poinformował, iż obecnie wykonywane są badania. Jedno badanie było wykonane,
wyszła niewielka ilość azotanów, drugie będzie powtórzone. Wójt poinformował, że Gmina Lipsko
również robi badania w tym kierunku.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński poinformował, iż w dniu 08 maja ksiądz kanonik
Ryszard Batorski obchodzi 50-lecie święceń kapłańskich, msza święta odbędzie się w rodowej
parafii księdza Wierzbicy o godzinie 12.00. Przewodniczący zaproponował zwołanie w tym dniu na
godzinę 9.00 sesji i zorganizowanie wyjazdu na uroczystość, aby w ten sposób okazać wdzięczność
za wieloletnią pracę księdza Batorskiego w parafii Sienno.
Rada przyjęła propozycję zwołania w dniu 08 maja sesji w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15
głosami za.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia
majątkowego.
Przewodniczący Rady Gminy Antoni Ćwikliński stwierdził , iż porządek obrad XXXIX sesji
został wyczerpany i zamknął sesję .

Sporządził:
Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Ćwikliński
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