Protokół Nr XIII/2019
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 16 września 2019 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godziny 9.00 do godziny 11.15.
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.Zastępca Dyrektora ZSO w Siennie
7.Kierownik GOPS w Siennie
8.Kierownik ZUK w Siennie
9.Sołtysi sołectw gminy Sienno

- 15
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Jolanta Karolik
- Anna Ziętala
- Ewa Kowalska
- Dorota Podsiadło
- Andrzej Lorek
- 18 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z sesji odbytej w dniu 31 lipca 2019 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
6.Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku
budżetowego.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji zakładowi opieki zdrowotnej.
8.Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników
wynagradzania wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Sienno na rok 2019
Nr IV/35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku.
10.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 – 2030.
11.Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Sienno oraz komisji problemowych Rady za okres
I półrocza 2019 roku.
12.Informacja na temat korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
13.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.
Przystąpiono do jego realizacji.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XII/2019 z sesji Rady Gminy Sienno odbytej w dniu 31 lipca
2019 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
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Rada przyjęła protokół Nr XII/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 dziewięć zarządzeń;
-skierowano do Rady Gminy sześć projektów uchwał;
-dokonano wyboru wykonawcy budowy szkoły muzycznej i zawarto umowę z firmą PRB Zawisza sp. z o.o
z Radomia za cenę 5.802.741,32 zł;
-unieważniono przetarg na adaptację pomieszczeń na stołówkę w Publicznej Szkole Podstawowej
w Jaworze Soleckim z uwagi na bardzo wysokie ceny złożonych ofert;
-wpłynęły cztery oferty na modernizację budynku świetlico -remizy w Kadłubku, najniższa zaoferowana
cena przekracza kwotę w budżecie gminy. Konieczne jest wprowadzenie zmiany w budżecie aby móc
dokonać wyboru;
-dokonano wyboru konsorcjum firm MBus M. Buszkiewicz i PKS Ostrowiec Świętokrzyski na dowóz
uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 za cenę 377.340,00 zł;
-zakończono i odebrano modernizację świetlico-remizy w Janowie;
-zakończono i odebrano modernizację drogi w Wierzchowiskach Pierwszych;
-wybrano wykonawcę modernizacji dróg i zawarto umowę z firmą Adrian Cieśla PRD Starachowice za cenę
1.065.001,40 zł.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do sprawozdania Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.4. Skarbnik Gminy Jolanta Karolik przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze
2019 roku.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.5.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków.
Radny Paweł Krawczykowski zgłosił poprawkę do projektu uchwały tj. wyznaczenie drugiego
przystanku w Janowie w okolicy posesji 40 oraz przesunięcie przystanku w Gozdawie przy szkole na
przy skręcie w stronę Kadłubka.
Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Cecylia Małaczek poinformowała, iż komisja
rozpatrywała petycję w sprawie wyznaczenia przystanku „na żądanie” przy przychodni zdrowia na ul.
Słonecznej w Siennie. Zgłosiła poprawkę do projektu uchwały – uzupełnienie wykazu przystanków
o przystanek w Siennie przy ulicy Słonecznej.
Radny Krzysztof Szpaczyński poprosił o uwzględnienie zgłaszanego przez niego przystanku pomiędzy
Wyględowem a Jaworską Wolą.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek
przedstawił opinię do projektu uchwały. Komisja zgłosiła poprawkę do projektu tj. uzupełnienie
wykazu o dwa przystanki w rejonie Wyględowa. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych poprawek.
Nie zgłoszono innych propozycji ani zastrzeżeń do zgłoszonych poprawek.
Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż akceptuje wszystkie poprawki zgłoszone przez komisje
i radnych.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski odczytał projekt uchwały.
Nie zgłoszono pytań ani innych uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XIII/83/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.6.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także
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informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku
budżetowego przedstawił Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski. Zmiana uchwały spowodowana jest
koniecznością objęcia obowiązkami sporządzania informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i następuje poprzez dodanie
w nazwie uchwały oraz w § 1 pkt.3 „i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Bohdan Przydatek poinformował, iż
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XIII/84/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za
I półrocze roku budżetowego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.7. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji zakładowi
opieki zdrowotnej. Na wstępie wskazał na konieczność naniesienia poprawek, tj. zapis „dotacji
celowej” zamiast „dotacji przedmiotowej” i uzupełnienie w nazwie zakładu słowa ”Publicznemu”.
Następnie Wójt Gminy poinformował, iż Pani kierownik SPZOZ wychodząc naprzeciw potrzebom
społecznym mieszkańców planuje uruchomienie punktu rehabilitacji i w związku z tym zwróciła się
z wnioskiem o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia. W skład tego wyposażenia wchodzą: stół
rehabilitacyjny, lampa „solux”, aparat wielofunkcyjny tj. magnetronik, ultradźwięki, laser, leżanka pod
magnetronik, stolik zabiegowy oraz sonda do laseroterapii i okulary. Wójt zwrócił się do Rady Gminy
o akceptację wniosku i udzielenie dotacji na zakup wyposażenia .
Nie zgłoszono 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 XIII/85/2019 w sprawie udzielenia dotacji zakładowi opieki zdrowotnej
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.8.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników
wynagradzania wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego przedstawił Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski. Poinformował, iż proponowane zmiany
dotyczą zwiększenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz
przyznania dodatku funkcyjnego nauczycielom opiekującymi się oddziałami zerowymi. Projekt
uchwały uzgodniono ze związkami zawodowymi nauczycieli. Sekretarz omówił stawki dodatków,
przy czym wskazał na konieczność zmiany projekcie uchwały stawki za wychowawstwo klasy
w szkole podstawowej na 300,00 zł, aby było zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Radny Paweł Pastuszka zapytał o wysokość dotychczasowych stawek.
Sekretarz Gminy przedstawił stawki obowiązujące w zestawieniu ze stawkami proponowanymi do
przyjęcia.
Radna Cecylia Małaczek zapytała, dlaczego w projekcie, który otrzymali radni proponowana kwota za
wychowawstwo w szkole podstawowej wynosi od 200,00 do 300,00 zł, a mówi się teraz o kwocie
300,00 zł.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż poprawione zostaje na 300,00 zł, aby było zgodnie z przepisami, które
określają stawkę minimalną za wychowawstwo w szkole podstawowej w wysokości 300,00 zł.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka poinformował, iż
komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały z uwzględnieniem poprawek.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XIII/86/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych
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składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.9.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił proponowane do wprowadzenia zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Sienno na rok 2019. W dochodach: zmniejszenie planu dochodów z tytułu
dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania inwestycyjne z zakresu
budowy dróg „przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach Pierwszych - 30.000,00
zł; zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości 21.000,00 zł; zwiększenie planu
dochodów z najmu 3.000,00 zł; zwiększenie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami (środki należne budżetowi państwa) 11.420,00 zł;
zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn „Usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Sienno - etap X" 20.208,00 zł; przeniesienie planu między
podziałkami klasyfikacji budżetowej według zawartej umowy w kwocie 13.042,00 zł z tytułu
dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn.”Ochrona miejsc
pamięci związanej z powstaniem styczniowym na terenie Gminy Sienno.
W wydatkach: zwiększenie planu wydatków na przebudowy dróg o kwotę 462.000,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 3 - wydatki majątkowe; zmniejszenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji
na przebudowę windy w budynku UG 300,00 zł; zmniejszenie planu wydatków na przebudowę
podjazdu do garaży OSP w Aleksandrowie 600zł; przeniesienie planu wydatków z zadania
inwestycyjnego adaptacji pomieszczeń w budynku PSP w Jaworze Soleckim planowanego w kwocie
400.000,00 zł na nowe zadania inwestycyjne: 55.000,00 zł na termomodernizację fundamentów
budynku PSP i 345.000,00 zł na adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne; zwiększenie planu
wydatków na dotację dla SPZOZ w Siennie 25.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego do poradni
rehabilitacji; zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych
świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami 11.420,00 zł; przeniesienie planu
wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.043,00 zł na realizację zadania
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Ochrona miejsc pamięci
związanej z powstaniem styczniowym na terenie Gminy Sienno”.
Deficyt zwiększył się o 471.892,00 zł, przychody zwiększyły się o kwotę 546.892,00 zł w tym: z tytułu
planowanego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu 500.000,00 zł i wolnych środków
46.892,00 zł.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, czy wprowadzane dodatkowe drogi będzie wykonywała ta sama firma,
co pozostałe.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż dopiero po przyjęciu w dniu dzisiejszym zmian do budżetu,
będzie ogłoszony przetarg i wybrana firma na te dodatkowe odcinki dróg.
Nie zgłoszono uwag ani innych 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 XIII/87/2019 w sprawie zmian Uchwały 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.10.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 – 2030.
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 XIII/88/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/36/2018
Rady Gminy Sienno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2019 – 2030
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad, a następnie zarządził
dziesięciominutową przerwę do godziny 10.30.
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Po przerwie wznowiono obrady. Sesję opuścili radni: Bohdan Przydatek i Paweł Pastuszka po
uprzednim usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady.
Ad.11.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż sprawozdania z pracy Rady
Gminy i komisji problemowych zostały przedłożone radnym w formie pisemnej i nie będą
odczytywane.
Rada zaakceptowała bez uwag sprawozdanie z pracy Rady Gminy za okres I półrocza 2019 roku.
Rada zaakceptowała bez uwag sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za okres I półrocza 2019
roku.
Rada zaakceptowała bez uwag sprawozdanie z pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji za okres I
półrocza 2019 roku.
Rada zaakceptowała bez uwag sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów za
okres I półrocza 2019 roku.
Rada zaakceptowała bez uwag sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa Infrastruktury
i Bezpieczeństwa Publicznego za okres I półrocza 2019 roku.
Rada zaakceptowała bez uwag sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury za
okres I półrocza 2019 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad.
Ad.12.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż do Rady Gminy wpłynęło
pismo mieszkańca Wyględowa skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy za pośrednictwem
Wójta Gminy dotyczące udzielenia pomocy w załatwieniu formalności przy rejestracji komitetu
mieszkańców.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał pismo.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy wskazał, iż sprawy rejestracji czy działalności komitetów nie należą do
kompetencji Rady Gminy i zaproponował przekazanie pisma wg właściwości Wójtowi Gminy.
Nie zgłoszono pytań ani innych propozycji.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przekazaniem pisma mieszkańca Wyględowa
wg właściwości do Wójta Gminy.
Rada zdecydowała o przekazaniu pisma w głosowaniu jawnym, 12 głosami za przy 1 głosie
wstrzymującym, głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o kolejnym piśmie. Wpłynęło pismo Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za zajęcie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Sienno pod realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 747.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sylwia Borek odczytała pismo.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby i to pismo przekazać wg właściwości Wójtowi Gminy
ponieważ odpowiada za gospodarkę nieruchomościami .
Radna Cecylia Małaczek poprosiła o bliższe wyjaśnienia.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił zagadnienie.
Radna Jadwiga Gajos przekazała uwagi mieszkańców dotyczące planowanego przebiegu trasy 747.
Wytyczona trasa przecina pola w połowie, co będzie utrudniać dojazd. Nikt tego z mieszkańcami nie
konsultował. Każdy rozumie, że trasa taka jest potrzebna ale można było ją przesunąć między Jawor
Solecki a Janów, tam jest droga śródpolna, równoległa do wsi i wówczas byłoby bez problemu. Radna
poinformowała, iż były wprawdzie dwa spotkania informacyjne dotyczące budowy tej drogi, ostanie
około trzech lat temu , ale nie było na spotkaniu przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Dróg, tylko
autorzy projektu, którzy nie mogli udzielić mieszkańcom odpowiedzi na nurtujące ich pytania .
Tymczasem droga została już wytyczona , ludzie są zbulwersowani i pytają, czy można to zmienić.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż będzie to trudne na tym etapie, kiedy jest już projekt.
Poinformował o przeciągających się procedurach w Wojewódzkim Zarządzie Dróg dotyczących
budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaworze Soleckim.
Nie zgłoszono innych uwag ani pytań.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przekazaniem pisma Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich wg właściwości do Wójta Gminy.
Rada zdecydowała o przekazaniu pisma Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w głosowaniu
jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, głosów przeciwnych nie było.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż do Rady Gminy wpłynęły dwie petycje, zajęła
się nimi Komisja Skarg Wniosków i Petycji, która opracuje projekty uchwał w sprawie odpowiedzi na
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petycje i przedłoży Radzie do akceptacji. Jedna petycja dotyczy interesu publicznego złożona przez
Kancelarię Radcy Prawnego z Lublina, druga petycja w sprawie przystanku, o czym już informowała
Komisja Skarg Wniosków i Petycji. Na koniec Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż Starostwo
Powiatowe przesłało zaproszenie dla radnych na dożynki powiatowe, które odbyły się w dniu
wczorajszym.
Po wyczerpaniu spraw Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.13.Radna Jolanta Makuch przekazała zgłaszane przez mieszkańców uwagi dotyczące obsługi
odbierania odpadów przez firmę. Zapytała, czy jest możliwość otrzymania dodatkowego kosza oraz
kiedy będą wypłacane odszkodowania za straty w rolnictwie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż otrzymywał już sygnały od mieszkańców o nieodpowiednim
zachowaniu pracowników firmy odbierającej odpady i zgłosił uwagi do dyrektora „Remondis”. Wójt
uzyskał informację, iż byli to pracownicy firmy podwykonawcy, dyrektor obiecał interwencję w tej
sprawie.
Radni Jadwiga Gajos, Cecylia Małaczek, Julian Siwek również przekazali uwagi dotyczące odbioru
odpadów i zaopatrzenia w worki na odpady.
Wójt Gminy zapewnił, iż zgłosi uwagi i zostanie to wyjaśnione.
Radna Sylwia Borek przekazała prośbę mieszkańców ulicy Partyzantów o wyrównanie dołów
w nawierzchni ulicy do czasu wykonania remontu.
Wójt Gminy odpowiedział, iż nie byłoby to celowe, ponieważ remont ulicy Partyzantów zacznie się
w najbliższym czasie i do końca listopada przewiduje się jego zakończenie.
Radny Krzysztof Szpaczyński zgłosił zniszczenie drogi pomiędzy Wyględowem a Pawliczką przez
firmę kładącą przewód elektryczny.
Radny Andrzej Ładak podziękował za wykonanie drogi w Wierzchowiskach.
Wójt Gminy podziękował przedstawicielom organizacji i instytucji z terenu gminy za reprezentowanie
gminy w dożynkach powiatowych.
Radna Ewa Mazur zapytała, kiedy będzie robiona końcówka drogi powiatowej w Eugeniowie przy
zabudowaniach.
Wójt Gminy odpowiedział, iż najpierw droga zostanie wytyczona na nowo, podobnie jak droga
w Hieronimowie.
Radny Julian Siwek przekazał zaproszenie na imprezę organizowaną przez straż w Osówce.
Radna Cecylia Małaczek zapytała o remont drogi gminnej na tzw. „sosnowej górce”.
Kierownik ZUK w Siennie Andrzej Lorek odpowiedział, iż środki przeznaczone na remonty dróg są na
wyczerpaniu ale sądzi, że jeszcze znajdzie środki na remont tej drogi. Kierownik podkreślił, iż
w sprawie remontów współpracuje na bieżąco z sołtysami.
Radny Paweł Krawczykowski interweniował w sprawie przesunięcia na wcześniejsze godziny
przyjazdu autobusu szkolnego po dzieci z Gozdawy.
Wójt Gminy odpowiedział, iż harmonogram jest uzgadniany z dyrektorami szkół.
Kierownik GOPS Dorota Podsiadło zwróciła się z prośbą do radnych i sołtysów o szerokie
rozpropagowanie w sołectwach informacji o darmowej żywności.
Sołtys wsi Dębowe Pole podziękowała Wójtowi, Radzie za możliwość realizacji uroczystości
w Dębowym Polu, za taką wspaniałą oprawę, udział wojska polskiego. Ludzie biorący udział
w uroczystości, a także koledzy zmarłego tragicznie pilota są mocno wzruszeni i zaskoczeni takim
rozmachem uroczystości, kultywowaniem pamięci o pilocie i prostą serdeczną gościnnością. Zwróciła
się do radnych o uwzględnienie w budżecie na rok przyszły budowy kapliczki w tym miejscu.
Wójt Gminy zwrócił się do Pani sołtys z wyrazami podziękowania i uznania za podjęcie tak wspaniałej
inicjatywy i zapoczątkowanie obchodów. To dzięki wysiłkom i zaangażowaniu Pani sołtys te
uroczystości mają miejsce. Zapewnił, iż władze gminy będą wspierać uroczystość i starać się ją
wzbogacać.
Nie zgłoszono innych uwag ani wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż porządek obrad został wyczerpany
i zamknął XIII sesję Rady Gminy Sienno kadencji 2018 – 2023.
Przewodniczący Rady Gminy: Roman Markiewicz
Sporządził :
insp. B. Capała
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