Protokół Nr XV/2019
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 02 grudnia 2019 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godziny 9.00 do godziny 13.00.
W sesji uczestniczyli:
1.Radnych Rady Gminy
2.Wójt Gminy Sienno
3.Sekretarz Gminy
4.Dyrektor ZSO w Siennie
5.Kierownik GOPS w Siennie
6.Kierownik ZUK w Siennie
7.Animator kultury GOK w Siennie
8.Sołtysi sołectw gminy Sienno

- 15
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Czesław Sieczka
- Dorota Podsiadło
- Andrzej Lorek
- Martyna Kaczmarska
- 17 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XIV/2019 z sesji odbytej w dniu 04 listopada 2019 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2020 roku.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
7.Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków.
8.Przyjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek
organizacyjnych Gminy.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siennie.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Sienno.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Siennie.
13.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Sienno na rok 2019
Nr IV/35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku.
14.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/36/2018 Rady Gminy Sienno w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2019 – 2030.
15.Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2019 roku.
16.Przedstawienie projektu budżetu Gminy Sienno na 2020 rok.
17.Informacja na temat realizacji programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
18.Informacja na temat korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
19.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad :
Ad.1.Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz. Powitał Wójta Gminy, radnych,
sołtysów i pracowników administracji obecnych na sesji. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdził
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż po przesłaniu materiałów na sesję Wójt Gminy
przedłożył projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno
w 2019 roku. Poprosił Wójta Gminy o uzasadnienie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż po przeanalizowaniu kosztów okazało się, że zabrakło środków
zaplanowanych w budżecie na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
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zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2019 roku o około10.000 zł. Aby
program mógł być realizowany trzeba zwiększyć zaplanowane na ten cel w budżecie środki i prosi
o akceptację.
Nie zgłoszono uwag ani pytań. Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie
nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad wnioskowanej przez Wójta Gminy jako punkt 15.
Rada przyjęła wniosek w głosowaniu jawnym , jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad uwzględniający przegłosowaną zmianę.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Rada przyjęła porządek obrad w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XIV/2019 z sesji Rady Gminy Sienno odbytej w dniu 04
listopada 2019 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XIV/2019 z sesji odbytej w dniu 04 listopada 2019 roku, 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 dwanaście projektów uchwał;
- ukończona została modernizacja dróg Nowa Wieś, Praga Dolna, Leśniczówka, Dąbrówka, Stara Wieś,
Krzyżanówka.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do sprawozdania Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok przedstawił Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski. Poinformował,
iż zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy co
rocznie przyjmuje Program na nowo. Program się sprawdza, stąd Wójt Gminy nie proponuje żadnych
zmian w treści merytorycznej. Układ wydatków na realizację gminnego programu również nie ulega
zmianie, wysokość środków zależna jest od wpływu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
alkoholu i utrzymuje się na podobnym poziomie około 90.000 zł. Opłaty za wydane zezwolenia
zbierane są bez żadnych zaległości. GOPS zajmując się realizacją programu współpracuje z różnymi
jednostkami. Nie są widoczne drastyczne sytuacje ani nie ma niepokojących sygnałów, jeśli chodzi
o nadużywanie alkoholu przez młodzież. W uzupełnieniu Sekretarz podał, iż na posiedzeniu Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego padła propozycja aby zwiększyć kontrole w miejscach, gdzie zachodzi
możliwość spożywania alkoholu przez nieletnich.
Nie zgłoszono uwag ani pytań 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 Gminy przyjęła uchwałę Nr XV/98/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2020 roku przedstawił Sekretarz
Gminy Piotr Dąbrowski. Wskazał, iż jest to kolejna uchwała przyjmowana corocznie. Nie zmienia się
nic, jeśli chodzi o podmioty, z którymi gmina współpracuje przy realizacji programu. Program
skonsultowany został z kołem łowieckim oraz powiatowym lekarzem weterynarii i uzyskał opinię
pozytywną. Proponuje się uruchomienie programu sterylizacji w stosunku do psów rodzaju żeńskiego.
Na jego realizację w 2020 roku planowane jest przeznaczenie środków w wysokości 5.000 zł. Do
sterylizacji jednego psa planuje się dopłatę w wysokości 100 zł, warunkiem jest aby był to pies
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posiadający właściciela i był zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Dopłata dotyczy tylko wykonania
zabiegu, dowóz i dalszą opiekę zapewnia właściciel psa. Sekretarz Gminy nadmienił, iż jest to pierwszy
etap działań zmierzających do ograniczenia niekontrolowanego rozmnażania się psów, być może
w następnym roku zaplanowane zostanie chipowanie, koszt to około 30 zł za 1 chip.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek
poinformował, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Komisja zgłosiła poprawkę do
projektu aby uściślić zapis w §12 poprzez dopisanie określenia „rodzaju żeńskiego”.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski wyjaśnił, iż z ustawy wynika jednoznacznie, iż kastracja dotyczy
psów, a sterylizacja suczek, tak więc dodatkowy zapis nie jest potrzebny.
Komisja wycofała poprawkę.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr XV/99/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2020 roku
jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.6. Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Przypomniał, iż na poprzedniej sesji przedstawiane było
pismo Ministra Cyfryzacji z prośbą o zmniejszenie stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Dalej wskazał, iż w sierpniu br. Sejm przyjął
ustawę i wprowadził zapisy obligujące gminy do zmiany stawek za zajęcie pasa drogowego. Stawki
w § 5 odnoszą się do infrastruktury telekomunikacyjnej i w tym miejscu dostosowane zostają do
wysokości określonych w ustawie. Dalej Sekretarz poinformował, iż lada dzień powinien ruszyć
projekt podwieszania światłowodu na słupach przy każdym domu, a tam, gdzie nie będzie możliwe
położony zostanie pod ziemią. Każdy będzie mógł się podłączyć po zawarciu z firmą umowy
i wykonaniu przyłącza. Ten program ma być zakończony do końca 2021 roku. Do końca przyszłego
roku światłowód ma być doprowadzony do szkół, a w dalszej kolejności rozprowadzony na terenie
całej gminy. Sekretarz podkreślił , iż ustalenie mniejszych stawek zachęci firmy do przystąpienia do
realizacji przyłączy. Wskazał, iż jest to program realizowany w skali całego kraju.
Radny Paweł Pastuszka zapytał , czy firma będzie wliczała opłatę w abonament, czy będzie to płacił
mieszkaniec.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski wyjaśnił, iż opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosi też gmina, np.
tam, gdzie poprowadzony jest wodociąg. Wyjaśnił, iż ustalane są mniejsze opłaty, aby zachęcić firmy
do podjęcia instalowania Internetu u mieszkańców. Nie wiadomo jak firma wyliczy sobie koszty, na to
już gmina nie ma wpływu.
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 XV/100/2019 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.7.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków przedstawił Wójt Gminy Mariusz Strąk. Wskazał, iż do projektu uchwały otrzymali
radni wykaz przystanków, w którym dodane zostały przystanki w miejscowościach Wyględów
i Wodąca. Wnioski składali radni i sołtysi, jest to w takich miejscach, gdzie odległość od istniejących
przystanków jest znaczna. Planowane jest też przesuniecie przystanków w miejscowościach Gozdawa
i Wierzchowiska, prosi mieszkańców o cierpliwość.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XV/101/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.8.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski udzielił wyjaśnień do projektu uchwały uchylającą uchwałę
w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy. Poinformował, iż w 2015
roku przyjęta była uchwała, w której ustalona została wspólna obsługa finansowa. W tej chwili
proponuje się uchylenie tamtej uchwały, bo GOPS jako jednostka powinna mieć samodzielną obsługę
finansową.
Nie zgłoszono uwag ani pytań 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 XV/102/2019 uchylającą uchwałę w sprawie wspólnej obsługi finansowej
jednostek organizacyjnych Gminy jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.9.Projekt uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie przedstawił
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski. Poinformował, iż skierowanie do Rady Gminy uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie jest wynikiem przejęcia przez GOPS do prowadzenia
z Urzędu Gminy od nowego roku kalendarzowego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Trzeba wskazać w Statucie, że GOPS realizuje te zadania. Pozostałe zapisy bez istotnych zmian,
doprecyzowano niektóre zapisy dostosowując je do obowiązujących przepisów.
Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka przedstawił opinię do
projektu uchwały. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XV/103/2019 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siennie jednogłośnie, 15 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 upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie. Wskazał, iż trzecia uchwała dotycząca
GOPS odnosi się do upoważnienia kierownika GOPS, który działa w imieniu Wójta do wypłaty zasiłku
energetycznego. Zapisu dotyczącego zasiłku energetycznego nie zawarto w ustawie. To Rada Gminy
może upoważnić kierownika do innych zadań, jeśli nie zostały określone w ustawie i aby Pani
Kierownik mogła przyznawać ten dodatek od nowego roku, musi mieć upoważnienie od Rady Gminy.
Nie zgłoszono uwag ani pytań 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 XV/104/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Siennie jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.11.Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości Gminy Sienno udzielił Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski. Poinformował, iż obiekt
ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Szkolnej w Siennie został wydzierżawiony dla GOK przez
Wójta Gminy na okres trzech lat. Daje to możliwość organizowania imprez, czy pozyskiwania środków
z zewnątrz. Dalsze wydzierżawienie wymaga zgody Rady Gminy i Pan Wójt proponuje przedłużenie
dzierżawy na kolejne 5 lat. Sekretarz nadmienił, iż dzierżawa nie jest bezpłatna, został ustalony
pewien czynsz. Na koniec wypowiedzi jeszcze raz wskazał, iż taka forma jest bardzo korzystna.
Nie zgłoszono uwag ani pytań.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Bohdan Przydatek poinformował, iż
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XV/105/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości Gminy Sienno jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.12.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski poinformował, iż zgodnie z ustawą przepisy wprowadzające
prawo oświatowe Rada Gminy powinna do końca listopada przyjąć uchwałę stwierdzającą
przekształcenie liceum z trzyletniego w czteroletnie. Ta uchwała będzie stanowić akt założycielski
liceum, tak to określił ustawodawca. Mamy spóźnienie dwudniowe ale nie jest to jakieś uchybienie
skutkujące prawnie, bowiem z mocy ustawy wszystkie szkoły tego typu zostały przekształcone.
Radny Krzysztof Szpaczyński poprosił o wyjaśnienie dlaczego mówi się o akcie założycielskim, skoro
jest to ta sama szkoła.
Dyrektor ZSO w Siennie Czesław Sieczka wyjaśnił, iż jest to przekształcenie z mocy ustawy, a nie
powołanie szkoły.
Nie zgłoszono uwag ani innych pytań do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Liceum Ogólnokształcącego w Siennie.
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Oświaty i Kultury Krzysztof Sieczka przedstawił opinię.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XV/106/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum
Ogólnokształcącego w Siennie jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.13.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej
Gminy Sienno na rok 2019 Nr IV/35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku. Omówił proponowane do
wprowadzenia zmiany budżetowe. W dochodach: rozdziały 80101 i 80148 - zwiększenie planu
dochodów z tytułu zwiększenia dochodów PSP w Jaworze Soleckim o kwotę 3.400 zł; rozdział 80132zwiększenie planowanych dochodów z tytułu kar umownych o 325.668 zł oraz przeniesienie
planowanych dochodów z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie
1.000.000 zł między paragrafami podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z umową; rozdział
90002 - zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i odsetek
powstałych przy realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1.700 zł,
a zmniejszenie o tę samą kwotę tych dochodów w rozdziale 90026; rozdział 92109 zmniejszenie
planowanych dochodów z tytułu dotacji w ramach PROW 2014-2020 na przebudowę świetlicy
w Janowie- wpływy z tej dotacji przesuwa się na 2020 rok. W wydatkach: rozdział 60016 zmniejszenie
planu wydatków na przebudowę dróg 549.500 zł - zadania zostają umieszczone w WPF i będą
kontynuowane w 2020 r. , zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.842 zł na koszty
oznakowania dróg; rozdział 71020 zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie (koszty
dokumentacji) pn. Budowa targowiska w celu promocji lokalnych produktów - Mój rynek kwota
11.000 zł; rozdziały 85202, 85219 i 85504 przeniesienie wydatków w ramach planu GOPS w Siennie;
rozdział 90095 zwiększenie planu wydatków na program opieki nad zwierzętami o kwotę 10.000 zł;
dział 801 zwiększenia planów wydatków jednostek oświatowych w zakresie wypłaty wynagrodzeń
i pochodnych w tym: ZSO w Siennie 59.000 zł, PSP w Jaworze Soleckim 35.450 zł, Szkoła Muzyczna
I Stopnia w Siennie 52.000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w ramach planu UG Sienno na
adaptację pomieszczeń w budynku PSP w Jaworze Soleckim na sale dydaktyczne 335.000 zł oraz
przeniesienie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej 80101 (zmniejszenie)
i 80106 (zwiększenie) w ramach wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych;
rozdział 92109 zwiększenie planu wydatków na dotację dla GOK w Siennie na działalność statutową
o kwotę 20.000 zł oraz przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na
przebudowę świetlicy w Janowie; rozdział 92116 zwiększenie planu wydatków na dotację dla GBP
w Siennie na działalność statutową o 9.000 zł. Deficyt budżetowy zmniejszył się o 680.000 zł, rozchody
zwiększyły się o kwotę 680.000 zł (lokata długoterminowa).
Radna Jadwiga Gajos zapytała, czy zmiana dotycząca dotacji na adaptację pomieszczeń w PSP
w Jaworze Soleckim jest to przeniesienie na 2020 rok.
Wójt Gminy potwierdził.
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Radna Jadwiga Gajos zgłosiła potrzebę oznakowania drogi przy „Domu Nauczyciela” w Jaworze
Soleckim znakiem „ślepa ulica”. Brak oznakowania powoduje, że samochody po wjeździe w tę uliczkę
mają problem z nawróceniem.
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 XV/107/2019 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Sienno na rok
2019 Nr IV/35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.14.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr
IV/36/2018 Rady Gminy Sienno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata
2019 – 2030.
Pytań ani uwag 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 XV/108/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/36/2018 Rady Gminy
Sienno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2019 – 2030 jednogłośnie,
15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.15.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Sienno w 2019 roku. Argumentował, iż wzrost wydatków wynika z ilości zgłoszeń.
Wskazał, iż celem ograniczenia wydatków proponowane jest na przyszły rok wprowadzenie programu
sterylizacji.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek
przedstawił opinię. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XV/109/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno
w 2019 roku jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad, a następnie zarządził przerwę w obradach do
godziny 10.45.
Po przerwie wznowiono obrady.
Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad.16.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił wnioski do budżetu na 2020 rok zgłoszone przez
radnych, sołtysów oraz komisje rady i odniósł się do nich.
Wniosek OSP Aleksandrów Duży – przeznaczenie środków w budżecie kwoty 8.000 zł na potrzeby
jednostki tj. montaż drzwi wejściowych w bramie wjazdowej do garażu, zakup i instalacja aparatu do
oddymiania pomieszczenia hali garażowej, zakup dwóch opon do samochodu marki „Żuk”.
Wójt Gminy odpowiedział: drzwi, instalacja oddymiania- zobaczymy na ile pozwolą środki; opony –
zostaną zakupione, bo nie są to wielkie wydatki.
Wniosek OSP Janów – doposażenie jednostki w średni samochód bojowy oraz ogrodzenie terenu
wokół remizo-świetlicy.
Wójt Gminy odpowiedział: zakończony został remont świetlicy, więc można będzie rozważyć
wykonanie ogrodzenia. Co do zakupu samochodu bojowego, to nie jest to realne.
Wniosek radnej Jolanty Makuch – przeznaczenie środków w budżecie na instalację urządzeń
fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Tarnówku, co zmniejszy koszty utrzymania.
Wójt Gminy odpowiedział: skorzystamy, jeśli pojawi się możliwość dofinansowania.
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Wniosek radnej Ewy Mazur – zakup kuchni gazowo-elektrycznej oraz lodówko-zamrażarki na
potrzeby działalności KGW.
Wójt Gminy odpowiedział: wyposażenie zostanie zakupione ze środków własnych zarezerwowanych
w budżecie na wyposażenie świetlic.
Wniosek radnej Ewy Mazur – Uregulowanie prawne własności działki wraz z budynkiem Dąbrówce
po dawnym SKR oraz budowa placu zabaw dla miejscowości Dąbrówka.
Odpowiedź Wójta Gminy: Odnośnie placów zabaw to chciałby aby po sesji radni pozostali celem
wspólnego ustalenia, w których miejscowościach mają powstać place zabaw, bo jest możliwość
złożenia wniosku tylko dla pięciu miejsc. Może są też jakieś inne pomysły, czy propozycje, prosi
o pozostanie po sesji celem wspólnego ustalenia.
Wniosek radnego Andrzeja Ładaka – Nałożenie nakładek asfaltowych i remont dróg w rejonie
Wierzchowisk, adaptacja pomieszczeń w PSP w Jaworze Soleckim na potrzeby stołówki, docieplenie
ścian i fundamentów budynku szkoły, remont budynku ośrodka zdrowia w Jaworze Soleckim,
wykonanie placu zabaw w Wierzchowiskach Pierwszych przy świetlicy wiejskiej.
Wójt Gminy odpowiedział: Odnośnie dróg – jest plan na Wierzchowiska Pierwsze i będziemy się starać
o pozyskanie środków z FOGR, kolejne drogi będą realizowane sukcesywnie, będziemy się starać jak
najwięcej dróg asfaltowych wykonać. Adaptacja pomieszczeń będzie realizowana w 2020 roku. Co do
remontu budynku ośrodka zdrowia to będzie realizowany w ramach posiadanych środków własnych.
Radna Ewa Mazur –Wniosek o wykonanie wycinki drzew na działce nr 53 w miejscowości Eugeniów.
Odpowiedź Wójta Gminy: Będzie realizowane.
Wniosek radnej Ewy Mazur – Uwłaszczenie się Gminy na działkę nr 30 od posesji nr 15 - pod drogę
Wójt Gminy odpowiedział: Użytkowana droga została wyjeżdżona na gruntach prywatnych.
W przyszłym roku będziemy chcieli się uwłaszczyć ale mieszkańcy muszą najpierw zrobić podział we
własnym zakresie. Gmina te działki wykupi, a w dalszej kolejności będzie realizować modernizację tej
drogi.
Wniosek radnej Ewy Mazur – Oczyszczenie działki nr 178/1 po starych magazynach w miejscowości
Eugeniów.
Wójt Gminy odpowiedział: Zna temat, był niedawno na oględzinach tego miejsca, rzeczywiście jest to
miejsce mocno zaniedbane, wniosek będzie zrealizowany.
Wniosek sołtysa wsi Eugeniów – Przeznaczenie środków w budżecie na budowę siłowni
napowietrznej w miejscowości Eugeniów.
Wójt Gminy odpowiedział: Będziemy wspólnie decydować o priorytetach w lokalizacji tego typu
instalacji i sukcesywnie będą realizowane.
Wniosek radnej Ewy Mazur – Budowa drogi w Dąbrówce po lesie.
Wójt Gminy odpowiedział: Jest po rozmowach z Nadleśniczym, trzeba będzie wykonać na tę drogę
pełną dokumentację techniczną. Droga ta musi spełniać odpowiednie parametry techniczne np.
wyższa nośność, jako, że będzie wykonywana wspólnie z Lasami Państwowymi i musi być
dostosowana do ich wymogów. Jest to odcinek drogi powyżej 1 km, tak więc wymagana będzie decyzja
środowiskowa i wszelkie zezwolenia wodno-prawne.
Wniosek radnej Ewy Mazur – Budowa świetlicy w Eugeniowie.
Wójt Gminy odpowiedział: będzie realizowany jeżeli pojawi się możliwość dofinansowania z zewnątrz.
Wniosek radnego Pawła Pastuszki i sołtysa wsi Dębowe Pole– Wybudowanie ołtarza w miejscu
kapliczki w Dębowym Polu, położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od posesji numer 18
do posesji nr 24, ustawienie tabliczek z oznaczeniem numerów domów.
Odpowiedź Wójta Gminy: Wnioski będą realizowane. Odnośnie budowy ołtarza Wójt poinformował, iż
jest już zakupiona kostka, została złożona w ZUK. Zadanie będzie sukcesywnie realizowane aby do
września ten ołtarz powstał. Odnośnie drogi to będzie realizowana wspólnie z Lasami Państwowymi
podobnie jak droga w Dąbrówce, będzie rozmawiał w sprawie tej drogi z Nadleśnictwem Marcule,
finansowanie 50% na 50%.
Wniosek radnego, sołtysa i rady sołeckiej miejscowości Jaworska Wola – Wykonanie nakładki
asfaltowej na drodze wewnętrznej Jaworska Wola (kolonia) oraz od wsi Wyględów w kierunku drogi
wojewódzkiej, utwardzenie drogi od Jaworskiej Woli w kierunku Podolan.
Wójt Gminy odpowiedział: Droga wewnętrzna Jaworska Wola (kolonia) to jest w planie i będzie
robione. Odnośnie odcinka do drogi wojewódzkiej wyjaśnił , iż priorytetem są drogi przy których są
posesje zamieszkałe a są to drogi z kruszywa. Jeśli pojawią się jakieś środki będziemy starali się tę
drogę zrobić.
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Wnioski radnego Bohdana Przydatka dla miejscowości Praga Dolna: utwardzenie pobocza drogi
asfaltowej od zjazdu z drogi powiatowej do wsi Praga Dolna po stronie południowej - wykonane;
budowa drogi asfaltowej od Pragi Dolnej do Piaskowa (z południa na północ) połączenie dróg
asfaltowych Trzemcha Górna do drogi asfaltowej Piasków i dalej do drogi powiatowej – do wykonania
z dofinansowaniem, jeśli pojawią się środki ; bieżące utrzymanie poboczy.
Wnioski radnego Bohdana Przydatka dla miejscowości Piasków – Hieronimów : remont systemem
gospodarczym budynku po byłym sklepie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską dla mieszkańców
miejscowości Piasków, Hieronimów i odkrzaczenie nieruchomości na której znajduje się budynek,
wycięcie drzew wokół budynku; budowa drogi asfaltowej Hieronimów przez las; doprowadzenie do
stanu używalności zbiornika wodnego w miejscowości Hieronimów; bieżące utrzymanie poboczy.
Wójt Gminy odpowiedział: Na budynku bezwzględnie trzeba będzie wykonać remont dachu aby
budynek nie ulegał dalszemu rozpadowi. Zostanie to wykonane w przyszłym roku własnymi środkami,
jak również wycięcie drzew na nieruchomości. Odnośnie drogi Hieronimów przez las sytuacja jest
podobna jak w Eugeniowie, trzeba będzie uwłaszczyć się na działki, na których przebiega droga.
Wnioski radnego Bohdana Przydatka dla miejscowości Trzemcha Dolna, Trzemcha Górna: umożliwić
korzystanie z lokalu budynku OSP i UG w Siennie na spotkania mieszkańców w/w miejscowości
w celach integracyjnych, budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompowniami.
Wójt Gminy odpowiedział: nikt nie robi utrudnień ani nie ma żadnych przeciwwskazań aby
mieszkańcy Trzemchy korzystali z pomieszczeń swietlicy w Siennie. Odnośnie sieci kanalizacyjnej
Wójt poinformował, iż projekt jest gotowy. Istnieje w tej chwili możliwość uzyskania 100% pożyczki
z WFOŚiGW z możliwością umorzenia 50% ale trzeba jeszcze poczekać, być może pojawią się środki
z PROW.
Wnioski radnego Bohdana Przydatka ogólne: utrzymywanie gminnych dróg asfaltowych, szczególnie
wypełnianie niewielkich ubytków asfaltu(doły), przycinanie drzew przy drogach gminnych, dalsza
budowa dróg asfaltowych w miarę potrzeb zgłaszanych przez sołtysów i radnych, opracować
koncepcję zmiany systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej.
Odpowiedź Wójta Gminy: Jak się domyśla chodzi o zmianę tradycyjnego źródła zasilania jakim jest
węgiel, bo tu wiadomo, że najdroższym czynnikiem jest czynnik ludzki – trzeba zatrudnić pracownika,
a to kosztuje. Przy zmianie zasilania na ekologiczne wiadomo, że trzeba ponieść koszty instalacji ale
będzie się to zwracać.
Wniosek KGW w Jaworze Soleckim – Zakup mebli (szafki wiszące) i wyposażenia (zmywarka do
naczyń, piec konwekcyjny) do świetlicy wiejskiej w Jaworze Soleckim.
Wójt Gminy odpowiedział: Zakup szafek będzie zrealizowany, co do wyposażenia, to jeśli zostanie
środków.
Wnioski radnego Pawła Krawczykowskiego dla miejscowości Gozdawa: Umożliwienie dostępu do
budynku po szkole i wydzielenie świetlicy wiejskiej w tym budynku, droga asfaltowa w kierunku lasu
Wierzchowiska, droga asfaltowa obok cmentarza kierunek Wierzchowiska, utwardzenie dróg
dojazdowych do pól.
Wójt Gminy odpowiedział: Drogi będą wykonywane jeśli pojawią się środki.
Wnioski radnego Pawła Krawczykowskiego dla miejscowości Janów: droga asfaltowa w Janowie
kierunek Wierzchowiska, ogrodzenie remizo - świetlicy w Janowie, utwardzenie punktowe dróg
polnych, upamiętnienie wymordowanych za pomoc partyzantom - ogrodzenie miejsca mordu wraz
z tablicą informacyjną, zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczy dla OSP.
Wójt Gminy odpowiedział: Odnośnie miejsc pamięci narodowej pojawił się program i będzie składany
wniosek o dofinansowanie. Jeżeli przejdzie również te miejsca będą w godny sposób upamiętnione.
Priorytetem jest w tej chwili Dębowe Pole, tam odbywają się od kilku lat uroczystości patriotyczne,
w których uczestniczy bardzo dużo osób. Chciałby aby to miejsce było reprezentacyjne ze względu na
ilość osób uczestniczących, jak również ze względów patriotycznych i ze względu na szacunek dla osób
tam zamordowanych.
Wnioski radnego Pawła Krawczykowskiego dla miejscowości Kadłubek: Realizacja rozbudowy remizo
– świetlicy, utwardzenie dróg dojazdowych do pól.
Wójt Gminy odpowiedział: Rozbudowa remizo-świetlicy jest w trakcie realizacji. Odnośnie remontów
dróg Wójt wyjaśnił, iż co roku przeznacza się w budżecie pewną ilość środków na remonty dróg
gminnych, w tym roku jest to 200.000 zł na remont dróg polnych, dojazdowych do pól.
Wniosek radnego Juliana Siwka- Wykonanie nawierzchni bitumicznej odcinka drogi wewnętrznej nr
1146 do cmentarza o długości 815 m.
Wójt Gminy odpowiedział: Jeżeli będzie możliwość pozyskania dofinansowania będzie realizowane.
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Wniosek radnego Juliana Siwka- Ujęcie w planie na 2020 rok budowy strażnicy z dwoma boksami
garażowymi oraz pomieszczeniami magazynowymi.
Wójt Gminy odpowiedział: Priorytetem jest w tej chwili poprawa wizerunku rynku w Siennie.
W fatalnym stanie jest Budynek Gminnego Ośrodka Kultury, również budynek Urzędu Gminy wymaga
remontu. Jest to miejsce reprezentacyjne i chciałby aby w pierwszej kolejności te obiekty zostały
wyremontowane.
Wniosek OSP Sienno – Zarezerwowanie środków w budżecie na 2020 rok w wysokości 150.000 zł jako
wkład własny przy pozyskaniu nowego samochodu dla OSP w Siennie z dofinansowaniem w kwocie
400.000 zł.
Odpowiedź Wójta Gminy: Komendant Powiatowy PSP w Lipsku ma decydujące zdanie w tym temacie.
Ustalone jest, że co roku jedna gmina z terenu powiatu stara się o zakup samochodu pożarniczego.
Przez wiele lat nie było w gminie Sienno zakupu samochodu. Wszystkie gminy wokół pozyskały
samochody, przyszła teraz kolej na naszą gminę i gdybyśmy zrezygnowali w tym roku, to
musielibyśmy czekać kolejne pięć lat. Zakup jest zasadny, bo rozlokujemy w ten sposób posiadane
samochody. Ponadto jednostka Sienno jest w KSRG, uczestniczy często w zdarzeniach nie tylko na
terenie gminy, a tym bardziej, że większość tych środków pochodzi z dotacji.
Wnioski radnego Pawła Pastuszki – Dokończenie budowy drogi asfaltowej od Starej Wsi przez Małą
Krzyżanówkę w kierunku Grabowca, wymiana przystanku autobusowego w Kochanówce,
uregulowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej gminnej w Kochanówce, zabezpieczenie zbiornika
p. poż. w Kochanówce, założenie barierki ochronnej w budynku świetlico-remizy w Kochanówce.
Wójt Gminy odpowiedział: Z rozmów prowadzonych ze Starostą i dyrektorem PZD uzyskał
informację, iż w przyszłym roku Starostwo będzie starać się uzyskać środki na dalszy odcinek drogi
Jawor Solecki – Sienno i trzeba mieć na względzie zarezerwowanie na ten cel środków w kwocie
500.000 zł. W dalszej kolejności jest planowana droga Stara Wieś w kierunku Krzyżanówki i będziemy
współpracować aby ta inwestycja również została wykonana. Wymiana przystanku autobusowego
zostanie zrealizowana. Na przyszły rok zaplanowana jest wymiana dwóch przystanków, w tym jeden
w Kochanówce, będą to przystanki z tworzywa, przezroczyste. Zabezpieczenie zbiornika wykonane
zostanie w ramach środków zaplanowanych w budżecie. Jest to zasadne, bo zbiornik usytuowany jest
przy drodze i jest dosyć głęboki.
Wniosek sołtysa i rady sołeckiej wsi Jawor Solecki – Zakup i montaż siłowni napowietrznej
w miejscowości Jawor Solecki.
Odpowiedź Wójta Gminy: Lokalizacje zostaną przedyskutowane wspólnie.
Wniosek radnej Cecylii Małaczek – zorganizowanie placu zabaw przy świetlicy w Olechowie Starym,
wyrównanie terenu pod siatkówkę, wyposażenie lokalu w dwie szafy, laptopa z drukarką oraz
wymiana szafek w kuchni, utwardzenie drogi prowadzącej od drogi powiatowej do miejscowości
Adamów ze zwróceniem szczególnej uwagi na zakręt w kierunku Adamowa.
Wójt Gminy odpowiedział: Skrzyżowanie w Adamowie zostało wyremontowane, realizacja placu
zabaw do uzgodnienia, wyposażenie z wydatków bieżących.
Wnioski radnej Agnieszki Kaczor dla miejscowości Nowa Wieś: budowa świetlicy wiejskiej,
poprawienie jakości dróg śródpolnych, modernizacja budynku OSP w Nowej Wsi. Dla miejscowości
Bronisławów: wykonanie nakładki asfaltowej przy zabudowaniach w kierunku Wierzchowisk. Dla
miejscowości Ludwików: ogrodzenie placu wokół świetlicy.
Wójt Gminy odpowiedział: Budowa świetlicy wiejskiej jeśli pojawią się środki zewnętrzne. Budynek
strażnicy w Nowej Wsi będziemy starać się poprawić w ramach posiadanych środków własnych.
Wniosek sołtys wsi Krzyżanówka – Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości
Krzyżanówka.
Wójt Gminy odpowiedział: W pierwszej kolejności trzeba wykonać przyłącze kanalizacyjne ulicy
Bałtowskiej w kierunku Trzemchy i ulica Lipska.
Wnioski radnych Sienna Romana Markiewicza i Krzysztofa Sieczki - Poprawa infrastruktury wokół
budynku Urzędu Gminy od strony południowej i zachodniej wraz z poprawą elewacji. Wykonanie
nakładki asfaltowej na ul. Kościelnej i ul. Szkolnej od "Domu Nauczyciela" w kierunku lasu.
Kontynuacja budowy chodnika na ul. Bałtowskiej i Lipskiej. Budowa parkingu przy Cmentarzu
Parafialnym. Zaplanować budowę kanalizacji na ul. Bałtowskiej i Lipskiej wg przygotowanego
projektu. Zabezpieczenie i oznakowanie zakrętu na ul. Radomskiej i Nowe Miasto – głęboki rów
melioracyjny. Oznakowanie rzek przy mostach i ulic na drogach powiatowych i gminnych. Zaplanować
remont i przebudowę budynku GOK wraz z połączeniem z Biblioteką Publiczną. Zagospodarować
teren po" Starym boisku sportowym" np.: budowa bieżni sportowej, boisko do koszykówki i siatkówki
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skocznia do skoku w dal itp. Zagospodarowanie przestrzeni za nowym boiskiem sportowymwyrównanie terenu z nową murawą i kostką wokół miejsca na scenę. Zaplanować wymianę źródła
ciepła przyjazne środowisku w budynku Ośrodka Zdrowia, Strażnicy i GOK.
Odpowiedź Wójta Gminy: Część z tych zadań będzie na pewno zrealizowana, wiadomo, że wszystkich
nie da się zrealizować. Na pewno priorytetem jest poprawa wizerunku oraz estetyki w rynku
i będziemy się starać zrobić coś w tym kierunku. Wskazał, iż dużą inwestycją w Siennie jest w tej
chwili budowa szkoły muzycznej.
Radny Krzysztof Sieczka przypomniał o zgłaszanej potrzebie usadowienia przystanku w Pradze Górnej
naprzeciwko stacji CPN.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż pamięta o tym. A następnie kontynuował przedstawianie
wniosków do budżetu na 2020 rok.
Wnioski sołtys wsi Wyględów – Remont gruntowny budynku świetlicy, wyposażenie w regał na
akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Doposażenie świetlicy w wieszaki na ubrania, kosze na śmieci,
blat kuchenny.
Odpowiedź Wójta Gminy: Środki na remont dachu zostały zaplanowane. Jest to zasadne, bo dach
przecieka a budynek zaczyna niszczeć w środku. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, będziemy starać
się zrobić to jak najszybciej. Doposażenie z bieżących wydatków na utrzymanie świetlic.
Wnioski radnej Lidii Łepeckiej - Wykupienie działki sąsiadującej z placem świetlicy w Aleksandrowie
Dużym celem poszerzenia terenu pod świetlicą oraz przeznaczenie środków w budżecie na
zagospodarowanie tego placu zielenią (zakup krzewów i obsadzenie działki w miejsce ogrodzenia).
Przeznaczenie środków w budżecie na urządzenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy
w Aleksandrowie Dużym. Uwzględnienie przy planowaniu remontów dróg remontu szlaką drogi od
kościoła w Aleksandrowie Dużym do Wygody, w Zapuście (drugiej) wzdłuż lasu oraz w stronę szklarni
po uprzednim wytyczeniu tej drogi. Zamontowanie trzech lamp na oświetleniu ulicznym w Zapuście
(drugiej).
Wójt Gminy odpowiedział: Zagospodarowanie placu z wydatków bieżących, plac zabaw do
przedyskutowania, będziemy decydować gdzie będą robione. Remonty dróg szlaką jak co roku
sukcesywnie będziemy remontować. Zamontowanie lamp ulicznych było planowane na ten rok ale
kontakt z wykonawcą był niemożliwy. Jeżeli się uda, to jeszcze w tym roku będzie zrealizowane, ale
najprawdopodobniej zadanie przejdzie na rok następny.
Wnioski radnej Jadwigi Gajos: Nałożenie nakładek asfaltowych na drogach: od drogi wojewódzkiej 747
w kierunku Rogalina, od drogi wojewódzkiej w kierunku lasu, od końca zabudowań wsi Jawor Solecki
w kierunku kolonii Janów. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej. Adaptacja
pomieszczeń w PSP w Jaworze Soleckim z przeznaczeniem na stołówkę oraz docieplenie ścian
i fundamentów. Remont budynku ośrodka zdrowia.
Odpowiedź Wójta Gminy: Dwa lata trwają procedury wykonywania dokumentacji. W tej chwili
czekamy na decyzję z Wód Polskich i jeśli ona nadejdzie, to będziemy już mieć pełną dokumentację.
Adaptacja pomieszczeń na stołówkę zaplanowana, docieplenie wykonane. Remont ośrodka zdrowia
będzie wykonywany jeśli środki na to pozwolą.
Wniosek radnego Krzysztofa Szpaczyńskiego i sołtysa oraz rady sołeckiej wsi Wyględów –
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na postawienie trzech przystanków - dwa
w miejscowości Wyględów i jeden w miejscowości Jaworska Wola.
Odpowiedź Wójta Gminy: Zostało zrealizowane
Wnioski sołtys wsi Hieronimów – Remont świetlicy tj. wymiana okien, naprawienie dachu, położenie
glazury na podłodze i zakup farby do malowania. Wycięcie drzew przy budynku, wykonanie drogi
przez las.
Wójt Gminy odpowiedział: Wnioski takie zostały zgłoszone przez radnego Bohdana Przydatka,
odpowiedzi udzielono.
Wniosek sołtysa wsi Dąbrówka – dokończenie budowy drogi w Dąbrówce nr 309 na odcinku
o długości 1200 mb.
Wójt Gminy odpowiedział: Jest to droga po lesie, odpowiedzi w tej sprawie już udzielono.
Wnioski radnej Sylwii Borek i sołtys wsi Stara Wieś – Wyposażenie boiska do piłki siatkowej.
Wykonanie placu zabaw dla dzieci. Ogrodzenie placu zabaw, zakup krzewów (tuja 160 szt.).
Przyłączenie punktu oświetleniowego przy placu zabaw i na końcu Starej Wsi w kierunku Małej
Krzyżanówki.
Wójt Gminy odpowiedział: Plac zabaw wykonany, ogrodzenie placu zabaw z wydatków bieżących.
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Wnioski radnej Jolanty Makuch – Budowa placu zabaw w miejscowości Tarnówek, budowa altanki na
20 osób w miejscowości Karolów, zakup i zainstalowanie siłowni napowietrznej w miejscowości
Wodąca. Remont świetlicy OSP w miejscowości Tarnówek, wyposażenie kuchni w sprzęt AGD,
położenie opaski wokół budynku wyłożenie wjazdu wraz z chodnikiem od bramy do budynku
świetlicy, przyłączenie instalacji ściekowej do głównego kolektora, zakup 100 sztuk tui na obsadzenie
placu wokół świetlicy.
Wójt Gminy odpowiedział: Siłownie napowietrzne i altanka do przedyskutowania. Remont świetlicy
w przyszłym roku, wyposażenie kuchni do realizacji z wydatków bieżących.
Wniosek sołtys wsi Tarnówek – Wyposażenie kuchni świetlicy w sprzęt AGD.
Odpowiedź Wójta Gminy: Wyposażenie kuchni do realizacji z wydatków bieżących.
Wnioski radnej Jolanty Makuch - Remont świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw, budowa boiska do
gry w piłkę nożną i siatkówkę, wyrównanie i utwardzenie poboczy, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż
drogi, wyrównanie dróg polnych „wygonu” i „Bałtówki” w kierunku zachodnim, zainstalowanie
pokrywy na studni wiejskiej, umieszczenie tablicy ogłoszeń przy sklepie na wsi.
Wójt Gminy odpowiedział: remont świetlicy przewidziany, tablica ogłoszeń zrealizowana, studnia jest
na posesji prywatnej.
Wnioski radnej Jolanty Makuch dla sołectwa Wodąca: Usunięcie zarośli przy przystanku autobusowym
i wyczyszczenie kostki brukowej, zainstalowanie pokryw na dwóch studniach, wyłożenie kostki
brukowej przy wiacie, wyrównanie drogi od Wodącej do Trzemchy, zakup plandeki na wiatę,
przygotowanie boiska do gry w piłkę nożną i siatkówkę.
Wójt Gminy odpowiedział: Zarośla, kostka zrealizowane, wyrównanie drogi do realizacji wiosną.
Boisko – trzeba tam nawieźć dużą ilość ziemi i jeśli będziemy mieć ziemię, którą będziemy mogli
zadysponować zostanie nawiezione i wyrównane, tym bardziej, że jest tam plac który może służyć jako
boisko.
Wnioski radnej Jolanty Makuch dla sołectwa Karolów: Wyrównanie poboczy i utwardzenie
kruszywem, budowa drogi od Karolowa wzdłuż lasu do Olechowa, usunięcie śmieci wzdłuż drogi przy
lesie od Karolowa do Olechowa.
Odpowiedź Wójta Gminy: Realizacja w ramach posiadanych środków.
Wniosek sołectwa Jawor Solecki i mieszkańców – Mieszkańcy dziękują za podjęte inwestycje i proszą
o wykonanie chodnika od mostu w kierunku miejscowości Sienno o długości około 30 mb i od mostu
w kierunku drogi wojewódzkiej około 25 mb..
Wójt Gminy odpowiedział: Wniosek przyjęto.
Wniosek sołtys wsi Krzyżanowka – budowa placu zabaw.
Odpowiedź Wójta Gminy: Będziemy ustalać wspólnie, w których miejscowościach będą wykonywane.
Wnioski Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego: Zmniejszenie wydatków
w Dziale 600 Transport i Łączność na bieżące remonty dróg żwirem i kruszywem o 50.000 zł
i przeznaczenie tej kwoty na zakup rozsiewacza komunalnego do zimowego utrzymania dróg.
Zmniejszenie wydatków w Dziale 600 Transport i Łączność na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 500
zł i przeznaczenie tej kwoty na zwiększenie wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia na program
zdrowotny – profilaktyka cukrzycy typu 2. W Dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwpożarowa zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wydatków na materiały do remontów i remonty
związane ze strażnicami OSP, a zwiększenie na wynagrodzenia strażaków biorących udział w akcjach
gaśniczych i szkoleniach. Zwiększenie wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych
i szkoleniach do kwoty 14,00 zł za godzinę.
Wójt Gminy poinformował, iż stawka minimalna wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach
gaśniczych i szkoleniach została określona w ustawie i od nowego roku powinna wynosić 17,00 zł za
godzinę.
Radna Cecylia Małaczek przypomniała o składanym wniosku w sprawie zainstalowania punktów
oświetlenia ulicznego między miejscowościami Olechów Nowy i Olechów Stary. Wykonany tam
chodnik jest nierówny, radna miała zgłoszenie od osoby, która się w tym miejscu wywróciła.
Przejeżdżające samochody oślepiają przechodzące osoby, a przechodzą tam też dzieci uczęszczające
do świetlicy. Konieczne jest doświetlenie tego miejsca i prosi o jak najszybsze wykonanie tego,
szczególnie chodzi o okres jesienno-zimowo-wiosenny.
Wójt Gminy Mariusz Strąk Przedstawił uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2020 rok.
Projekt budżetu gminy Sienno na 2020 rok zakłada osiągnięcie dochodów budżetowych w kwocie
29.487.314 zł, wydatków budżetowych w wysokości 29.341.064 zł. Nadwyżka budżetowa stanowiąca
różnicę między kwotą dochodów i wydatków w wysokości 146.250 zł zostanie przeznaczona na spłatę
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kredytu i pożyczek. Rozchody budżetu w kwocie 676.250 zł stanowią planowane spłaty rat kredytów
w wysokości 50.000 zł, spłaty rat pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 126.250 zł.
Przychody budżetu w kwocie 530.000 zł stanowią: kredyt w wysokości 500.000 zł, spłata pożyczki
przez SPZOZ w Siennie 30.000 zł. Na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi
kredytu krótkoterminowego dla zachowania płynności finansowej przeznacza się 125.000 zł.
Na koniec roku budżetowego zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów
i pożyczek planuje się w kwocie 3.017.500 zł. W budżecie planuje się rezerwy: ogólną w wysokości
175.000 zł na wydatki zaplanowane w budżecie, celową w wysokości 80.000 zł na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, celową w wysokości 35.000 zł na zadania inwestycyjne.
Struktura planowanych na 2020 rok dochodów budżetowych w kwocie 29.487.314 zł w podziale na
dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco: bieżące 26.910.696 zł, tj. 91.26% ,
majątkowe 2.576.618 z, tj. 8,74% oraz wg głównych źródeł dochodów według poniższego zestawienia:
subwencje 12.998.625 zł i stanowią 44,08% planowanych dochodów, dochody własne 5.498.352 zł
tj.18,65% , dotacje na zadania zlecone 7.786.860 zł tj.26,40%, dotacje na zadania własne 627.519 zł tj.
2,13%, dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych 120.000 zł tj.0,41 % , dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach PROW 2014-2020 267.309 zł tj. 0,91 % , dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa
mazowieckiego 1.688.649 zł tj. 5,72%, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 500.000 zł, tj. 1,70%. Do projektu
budżetu przyjęto dochody z tytułu subwencji zgodnie z wielkościami wynikającymi z zawiadomienia
Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019oraz dochody z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych wg własnych szacunków nieznacznie poniżej kwoty określonej w w/w zawiadomieniu.
Większa od planowanej na 2020 rok jest subwencja oświatowa o kwotę 542.168 zł, kwota subwencji
wyrównawczej o 304.996 zł, a równoważącej mniejsza o 17.250 zł. Ostateczna kwota subwencji
oświatowej zostanie przekazana po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2020 rok wg danych z gminy
przekazanych w systemie SIO oraz algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego na 2020 rok. W kwocie subwencji oświatowej uwzględnione
zostały skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych w tym m. in. skutki przechodzące na
2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku, skutki zmiany liczby etatów
nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Dotacje na zadania zlecone i własne zaplanowano
zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego WF-I.3111.24.15.2019 oraz Krajowego Biura
Wyborczego DRD-3112/20/19 o kwotach dotacji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020
rok. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.
Dotację na wychowanie przedszkolne zaplanowano w oparciu o liczbę dzieci wg stanu na 30.09.2019
rok ujętą w sprawozdaniach SIO tj. 94 uczniów oraz kwotę dotacji na 2020 rok wskazaną w ustawie
o finansowaniu zadań oświatowych tj. 1.437 zł. Wielkość tej dotacji zostanie dostosowana do
ostatecznej wartości na dziecko po otrzymaniu decyzji od Wojewody Mazowieckiego w roku
przyszłym. Ogółem plan wydatków finansowanych dotacjami z budżetu państwa wynosi 8.414.379 zł,
w tym zadania zlecone 7.786.860 zł i własne 627.519 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano łączne
dotacje na kwotę 2.575.958 zł. Dochody własne przyjęto do projektu w wielkościach szacunkowych na
poziomie ich realizacji w roku bieżącym i latach poprzednich. Do oszacowanie wpływów z dochodów
podatków lokalnych przyjęto wymiar podatków uchwalonych na 2020 rok. Budżet gminy zakłada
realizację wydatków w wysokości 29.341.064 zł, w tym: bieżące 25.596.564 zł , co stanowi 87,24%
planowanych wydatków, majątkowe 3.744.500 zł, co stanowi 12,76% planowanych wydatków.
W 2020 roku w ramach wydatków majątkowych planuje się: przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
w Siennie ul. Kościelna 70.000 zł, przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach
Pierwszych 285.000 zł, zakup gruntu na potrzeby drogi gminnej w miejscowości Praga Dolna 14.800
zł, zakup gruntu na potrzeby drogi gminnej w Siennie ul. Partyzantów 10.700 zł, zakup samochodu
pożarniczego dla OSP w Siennie 150.000 zł, przebudowa świetlic wiejskich w Janowie i Kadłubku
(część dotycząca Kadłubka)810.000 zł, przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie
2.361.000 zł, przebudowa budynku w Siennie na cele Gminnej Biblioteki Publicznej 8.000 zł.
W ramach wydatków majątkowych utworzono rezerwę na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości
35.000 zł, która będzie stanowić zabezpieczenie w celu uzupełnienia planu wydatków majątkowych
po przetargach lub uzupełnienia planu wydatków na prace dodatkowe w ramach planowanych zadań
w budżecie. Realizacja innych zadań inwestycyjnych będzie wprowadzana do budżetu po uzyskaniu
dodatkowych dochodów w tym środków z budżetu Państwa i Unii Europejskiej. Dotacje udzielane
12

z budżetu zaplanowano na: dopłatę do ceny taryfowej za odbiór i oczyszczanie ścieków dla ZUK
190.214 zł, działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie 395.000 zł, działalność
statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie 173.000 zł , szkoły podstawowe i wychowanie
przedszkolne zorganizowane w niepublicznych jednostkach systemu oświaty 646.600 zł, poradnictwo
specjalistyczne dla rodzin z problemami alkoholowymi 30.000 zł, prowadzenie drużyn piłki nożnej
młodzików, juniorów i seniorów145.000 zł. W budżecie nie przewiduje się wzrost funduszu
wynagrodzeń za wyjątkiem podwyżek wynagrodzeń wynikających z przepisów obligatoryjnych.
Planowane wydatki bieżące w dziale oświata wynoszą 10.497.705 zł, przy planowanej subwencji
oświatowej w kwocie 7.263.373 zł, dotacji na wychowanie przedszkolne 159.507zł, opłatach za posiłki
w stołówkach szkolnych 197.800 zł i rozrachunkach między jednostkami oświatowymi za koszty c.o. i
mediów 34.900 zł. Z zestawienia powyższych kwot wynika, że ze środków własnych gmina sfinansuje
wydatki oświaty (bez wydatków działu 854, które wynoszą 217.558 zł) w wysokości 2.842.125 zł.
Wydatki zaplanowano w wysokościach umożliwiających realizację bieżących zadań gminy. Plan
wydatków na zadania oświatowe nie zapewnia oczekiwań jednostek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Sienno. Konieczne jest przeprowadzenie reorganizacji ograniczające wydatki w tych
jednostkach.
Następnie Wójt Gminy przedstawił wysokość planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych
działach klasyfikacji budżetowej. W dochodach: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 3.100 zł, Dział 400
Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną Gaz i Wodę 55.000 zł, Dział 600 Transport i
Łączność 122.000 zł, Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 65.858 zł, Dział 750 Administracja
Publiczna 73.973 zł, Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony
Prawa oraz Sądownictwa 1.247 zł, Dział 756 Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych i od
Innych Jednostek Nieposiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki Związane z Ich Poborem
4.328.470 zł, Dział 852 Pomoc Społeczna 489.052 zł, Dział 855 Rodzina 7.728.000 zł, Dział 900
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 701.700 zł, Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Narodowego, Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 13.200 zł.
Wydatki: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 28.336 zł, Dział 400 Wytwarzanie i Zaopatrywanie
w Energię Elektryczną Gaz i Wodę 3.500 zł, Dział 600 Transport i Łączność 806.900 zł, w tym wydatki
majątkowe w kwocie 380.500 zł - przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach
Pierwszych 285.000 zł ( zadanie planowane jest z dofinansowaniem z Samorządu Województwa
Mazowieckiego w wysokości l20.000 zł), przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Siennie ul.
Kościelna 70.000 zł, zakup gruntu na potrzeby drogi gminnej w Siennie ul. Partyzantów 10.700 zł,
zakup gruntu na potrzeby drogi gminnej w miejscowości Praga Dolna 14.800 zł. Dział 700 Gospodarka
Mieszkaniowa 66.430 zł, Dział 710 Działalność Usługowa 6.650 zł, Dział 750 Administracja Publiczna
2.102.683 zł, Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa
oraz Sądownictwa 1.300 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 409.860
zł, Dział 757 Obsługa Długu Publicznego 125.000 zł, Dział 758 Różne Rozliczenia 290.000 zł, Dział 801
Oświata i Wychowanie 12.858.705 zł, Dział 851 Ochrona Zdrowia 95.650 zł, Dział 852 Pomoc
Społeczna 1.341.244 zł, Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 217.558 zł, Dział 855 Rodzina
7.797.836 zł, Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1.501.212 zł, Dział 921 Kultura
i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 1.528.700 zł, Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 159.500 zł.
W budżecie gminy określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Usług
Komunalnych w Siennie. Planowane przychody 1.769.789 zł, w tym: planowane wpływy z usług
świadczonych przez ZUK 1.579.575 zł, dotacja z budżetu do oczyszczania 1m3 ścieków 190.214 zł.
Planowane koszty 1.767.010 zł, są to koszty związane z bieżącą działalnością zakładu i świadczeniem
usług.
Głos zabrał Bohdan Przydatek Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
Poinformował, iż Komisja wspólnie z Komisją Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego
w pełnym składzie, Przewodniczącymi pozostałych komisji problemowych, a także zainteresowanymi
radnymi bardzo szczegółowo omawiała projekt budżetu gminy na 2020 rok. Chciałby zdementować
pogłoskę krążącą po gminie, że na sesji radni nic nie robią tylko podnoszą ręce i wciskają przyciski. To
że nie ma dyskusji na sesjach wynika z faktu wcześniejszej pracy i przedyskutowania przedstawianych
materiałów. Komisje z wielkim pietyzmem podeszły do projektu budżetu na 2020 rok przeznaczając
na to dwa posiedzenia, z czego jedno trwało nieprzerwanie sześć godzin a drugie nieco krócej, bo
około 4-5 godzin. Pracowaliśmy ciężko, dyskutowaliśmy nad przedstawionym projektem budżetu na
2020 rok opracowanym przez Pana Wójta i Panią Skarbnik. Wyraził uznanie dla Pani Skarbnik, że przy
obecnej koniunkturze znalazła formę rozwiązania niedoborów. Wskazał, iż taki stan rzeczy wynika
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z polityki rządu, bo obniżono PIT co wpłynie na spadek dochodów gminy. Dalej tłumaczył, iż Państwo
nałożyło na gminy obowiązek wypłaty podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, jednocześnie obniżając
podatek z 18 na 17 procent, wprowadzając zwolnienie z podatku dla młodych ludzi do 26 roku życia.
Budżet gminy składa się przede wszystkim z dotacji i subwencji. Jednostki samorządu nie biorą
udziału w dochodzie z VAT-u, dostajemy śladowe ilości z podatku dochodowego PIT i CIT. To
wszystko odbija się na dochodach gminy i nie dziwi fakt, że z taką trudnością udało się projekt budżetu
skonstruować. Wskazał, iż należy podjąć działania oszczędnościowe aby nie zwiększać deficytu. Nie
chciałby aby zadłużenie gminy rosło. Wyraził opinię, że aby utrzymać stabilizację budżetu należy
poszukać oszczędności na poszczególnych kierunkach działalności. Wskazał na wydatek w straży na
samochód 400.000 z, przy czym środki własne 150.000 zł. Zwrócił uwagę na wzrost wynagrodzenia
minimalnego za którym nie idą środki z budżetu państwa, a co przenosi się na wydatki we wszystkich
jednostkach. Odniósł się do wydatków na pomoc społeczną. Wbrew temu co się mówi, liczby
wskazują na ubóstwo mieszkańców. Dochody na pomoc społeczną wynoszą 489.052 zł, natomiast
wydatki 1.341.244 zł, co oznacza, że dokładamy do GOPS około 852.000 zł z własnych środków.
Kierownik GOPS Dorota Podsiadło wyjaśniła, iż zasiłki stałe, okresowe są dotowane, funkcjonowanie
ośrodka pomocy społecznej to również dotacja. Natomiast domy pomocy społecznej to są rzeczywiście
środki własne, również zasiłki celowe. Kierownik podkreśliła, że od czasu kiedy jest kierownikiem
GOPS znacznie ograniczone zostały zasiłki celowe, GOPS poszedł w kierunku innych działań. Jeżeli
chodzi o domy pomocy społecznej to nie da się tego ominąć. To są osoby umieszczone w ośrodkach,
nie mające rodziny i tego nie unikniemy.
Radny Bohdan Przydatek wskazał, iż w dziale 852 w dochodach jest kwota dotacji – 489.052 zł,
natomiast w dziale 852 w wydatkach jest kwota 1.341.244 zł, tak więc różnica daje tę kwotę ponad
800.000 zł. Prosi o wyjaśnienie, jeśli jest w błędzie.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik przedstawiła wydatki w dziale 852 w podziale na źródła finansowania.
Kierownik GOPS Dorota Podsiadło zwróciła uwagę na zmniejszenie się znaczne kwoty wypłacanych
zasiłków celowych . Trzy lata wcześniej było 80.000 zł, teraz jest 40.000 zł. Wzrosły natomiast koszty
domów pomocy społecznej, ale tu nie ma wpływu, zostały umieszczone osoby w domach pomocy
społecznej, jest to siedem osób.
Radny Bohdan Przydatek wyjaśnił, iż sensem jego wypowiedzi było szukanie oszczędności nie tylko
w GOPS, ale we wszystkich jednostkach - GOK, szkoły, ZUK. Dalej radny wskazał, iż prowadząc analizę
budżetu komisje szukały oszczędności wszędzie. Na ostatnim posiedzeniu ustalono aby w tym celu
zorganizować oddzielne spotkanie z kierownikami jednostek. Ten problem dotyczy również szkół, bo
jak wynika z przedstawionych materiałów do szkół dokładamy prawie trzy miliony i może tu też
znalazłyby się oszczędności. Wskazał na duże wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, na brak
zabezpieczonych środków na doposażenie ośrodka zdrowia, który nie jest w stanie przy obecnej ilości
pacjentów zakupić niezbędnego wyposażenia. Planowana jest rehabilitacja ale na to też potrzebne
będą środki. Kończąc poddał pod rozwagę poruszone problemy pod kątem oszczędnościowym.
Radna Cecylia Małaczek odniosła się do wypowiedzi przedmówcy. Zgodziła się, iż oszczędności są
konieczne i wymagają przeanalizowania . Odnośnie wydatków na świetlice wiejskie uważa za zasadne
dokonanie analizy, które świetlice w terenie faktycznie funkcjonują. Podkreśliła, iż nie można
ograniczać wydatków na kulturę, kultura jest w gminie priorytetem. Świetlice są dla mieszkańców
jakby oknem na świat. Powstało teraz wiele Kół Gospodyń Wiejskich i jest konieczne żeby świetlice
funkcjonowały. Wskazała na możliwość zastosowania oszczędności na utrzymaniu poprzez wejście
w program fotowoltaiki i wyposażenie w instalacje wszystkich obiektów użyteczności publicznej,
zmniejszyłyby się wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie. Natomiast ogólnikowanie działalności
świetlic jest w opinii radnej nieuzasadnione. Być może są świetlice, które nie funkcjonują, nie zdają
egzaminu w terenie, to trzeba się temu przyjrzeć i przeanalizować. Zwróciła uwagę, że KGW muszą
mieć miejsca do spotkań przy czym KGW mają możliwość pozyskiwania środków z różnych źródeł.
Wskazała, iż KGW są to kolejne motory do działania, które wzbogacają gminę i one muszą mieć miejsce
do spotkań. Wskazała, iż praca nad budżetem jest ciężka, bo trudno wyselekcjonować, które wydatki
są najważniejsze, a gdzie można coś zmniejszyć.
Radny Bohdan Przydatek wypowiedział się, że analizując budżet zwrócił uwagę na bardzo duże
wydatki na energię elektryczną w świetlicach i sygnalizował ten problem Panu Wójtowi. Wskazał, iż
chodzi mu o analizę wydatków pod kątem oszczędności, pieniądze są tylko trzeba je odszukać
i zaoszczędzić. Jest to sprawa pierwszorzędna, po prostu oszczędzajmy, bo nikt nam nie dołoży,
a energia jest bardzo poważnym składnikiem wydatków.
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Radny Julian Siwek wypowiedział się odnośnie oszczędzania. Wskazał, iż Komisja przesunęła część
środków z remontów dróg na zakup rozsiewacza, a dochodzą słuchy, że jest remontowany gabinet
kierownika. Zapytał jaki jest koszt tego remontu.
Kierownik ZUK Andrzej Lorek wyjaśnił, iż gabinet był przestarzały. W ubiegłym roku wymieniony
został gumolit i zakupione dwie szafy. Znajduje to uzasadnienie, bo różne dokumenty , m.in. akta
osobowe przechowywane były w drewnianych, nie zamykanych szafach. Decyzja o dalszym remoncie
podjęta została w uzgodnieniu z główną księgową, która czuwa nad finansami w firmie i stwierdziła,
iż stać nas na przeprowadzenie remontu. W ubiegłym roku oprócz zakupu gumolitu i szaf odświeżone
zostały pomieszczenia biur obsługi, co pozwala na budowanie dobrego wizerunku firmy, bo różni
ludzie tu przychodzą. Nadmienił, iż przedstawi dokumenty z przeprowadzonego remontu jeśli radni są
tym zainteresowani. Dalej wyjaśniał, iż nie ma czego ukrywać. To nie jest tak, że gmina dała do ZUK
środki na remont. Gmina dała środki na ciągnik, ale przecież nie będzie on tylko dla ZUK tylko będzie
służył całemu społeczeństwu gminy przez lata. Jeśli ZUK kupi rozsiewacz to też nie dla siebie, tylko
będzie służył wiele lat całej gminie. Obecny rozsiewacz ma czterdzieści lat, przez ostatnie dwa lata
pracował na terenie całej gminy. Idziemy w kierunku wyposażenia w sprzęt niezbędny do
wykonywania zadań. Trzeba podcinać gałęzie drzew przy drogach i nie da się tu postawić człowieka.
Zakupiona została wykaszarka, piła spalinowa, która się wyeksploatowała, ten sprzęt pracuje przecież
od wiosny do jesieni. Wskazał, iż remont gabinetu był zasadny, odwiedzają ZUK różne instytucje, jak
SANEPID, czy straż pożarna, czy kontrole z Polskich Wód . Poprawiona została estetyka pomieszczenia
sekretariatu i jeśli pozwolą środki zamierza remontować pozostałe pomieszczenia biurowe, bo
przecież tam pracują ludzie. Na koniec wypowiedzi kierownik stwierdził, ze jeżeli przyjdzie odgórnie
zakaz prowadzenia remontów, to się do tego dostosuje.
Radny Julian Siwek zapytał o koszt tego remontu.
Kierownik ZUK odpowiedział, iż koszt remontu wraz materiałami jest wyceniony na 8.800 zł. Wchodzi
w to posadzka, ściany i nowa instalacja elektryczna, jak również nowe meble.
Radny Julian Siwek zapytał, czy musi być zakupiony nowy rozsiewacz.
Kierownik ZUK Andrzej Lorek odpowiedział, iż chodzi o to, aby sprzęt był sprawny. Nowy rozsiewacz
to koszt rzędu 40-42 tysiące brutto. Nie wiadomo za ile zakupilibyśmy używany rozsiewacz.
Podkreślił, iż optuje za kupowaniem nowych sprzętów, które będą służyły jak najdłużej. Aby w razie
awarii była pewność dostępu do części na rynku. Podał jako przykład problem z wymianą wałka
w rozsiewaczu, do którego nie są już produkowane części. Poinformował, iż w zamiarze jest
zakupienie rozsiewacza z napędem hydraulicznym ale jeśli radni zadecydują, że ma się zmieścić
w kwocie 15-20 tysięcy to się dostosuje.
Radny Julian Siwek wskazał, iż chodzi mu o to, że gminy nie stać na takie wydatki , ponadto rozsiewacz
pracuje przez dwa-trzy miesiące w roku, a przez pozostały czas stoi bezużytecznie.
Kierownik ZUK poinformował, iż w sezonie ma do rozsiania około 150 ton mieszanki solnej, na boisko
wysiane było w tym roku około 120 ton piasku. Podkreślił, iż ZUK stara się wykorzystać posiadany
sprzęt jak najlepiej.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odniósł się do dyskusji. Cieszy fakt, że kierownicy jednostek wykazują się
kreatywnością i pomysłami co do polepszania estetyki i wizerunku obiektu z zewnątrz i w środku. Źle
by było, gdyby kierownik jednostki nie zwracał uwagi na tego typu rzeczy, bo jest to jego miejsce
pracy, jego budynek, za który odpowiada. Dał przykład szkoły, gdzie przy planowanym remoncie sal
dydaktycznych pomalowany został również korytarz. Podziękował za taką kreatywność i aktywność ,
polepszany jest wizerunek i estetyka, a co za tym idzie wzrasta również wartość takiego budynku.
Dlatego uważa, iż nie należy polemizować, czy jest to źle, czy dobrze. Uważa, iż każdy taki remont jest
korzystny, nie są to pieniądze gminy, one zostały w jakiś sposób wygospodarowane przez jednostki
z własnych środków. Przeznaczamy środki na zakup różnego sprzętu, czy to ciągnika, czy urządzeń
służących podczas akcji „zima” czy w okresie letnim, ale też ZUK zakupuje sprzęt z wypracowanych
środków własnych. Każda taka inicjatywa jest bardzo korzystne, bo jest to inwestycja w obiekty. Podał
za przykład remont pomieszczeń GOPS przeprowadzony ze środków z projektu. Podziękował
kierownikom jednostek za podejmowanie takich inicjatyw.
Dyrektor ZSO Czesław Sieczka zabrał głos w sprawie stosowania oszczędności. To, że organy
prowadzące mają niedobór środków na oświatę nie wynika z rozrzutności dyrektorów szkół tylko
z polityki państwa. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczona jest informacja, że
organy prowadzące otrzymały kolosalne pieniądze w postaci subwencji, która miała wystarczyć na
podwyżki dla nauczycieli, na reorganizację związaną z reformą oświaty i powinno na wszystko
wystarczyć. To oczywiście nie jest prawdą, tych środków jest za mało. Odnośnie zastosowania
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oszczędności to jako dyrektor nie widzi takich możliwości. Opracowując projekt organizacyjny szkoły
na kolejny rok nie może nie wziąć pod uwagę ramowego planu nauczania, obligują do tego przepisy.
W ramowym planie nauczania jest obowiązkowy podział na grupy. Podał przykłady określonego
rozporządzeniem podziału na grupy, liczby uczniów w klasie, czy przedmiotów rozszerzonych
w liceum. Dyrektor podkreślił, iż nie robi nic, co wykraczałoby poza przepisy i nie widzi możliwości
znalezienia oszczędności w tym miejscu. Zaznaczył, iż nie robi nic w sensie nadwyrężania budżetu
gminy. Następnie poinformował o poczynionych oszczędnościach. Nie zwiększono liczby sprzątaczek,
mimo, że zwiększyła się liczba godzin zajęć, np. w sobotę odbywają się zajęcia taneczne i sprzątaczki
obsługują soboty bez dodatkowego wynagrodzenia. Zwiększyła się liczba godzin bo powstała szkoła
muzyczna i nie zatrudniliśmy w związku z tym nowej sprzątaczki tylko zwiększone zostały tak rewiry
sprzątania, żeby obsługa była do godziny dwudziestej. Kolejna rzecz oszczędnościowa to od dwóch lat
funkcjonuje pół etatu kierownika administracyjnego i pół etatu konserwatora. Zmniejszone zostały
w tym roku godziny opieki świetlicowej o sześć godzin , zdjęte zostały cztery godziny na szkolny
związek sportowy, nauczyciele jeżdżący na basen jako opiekunowie robią to nieodpłatnie. Dyrektor
podkreślił, iż ze znalezieniem dalszych oszczędności w oświacie będzie bardzo poważny problem. Na
koniec wypowiedzi wskazał, iż problem jest w rządzących, którzy nie dostrzegają potrzeb oświaty albo
próbują wmawiać wszystkim, że tych pieniędzy powinno zdecydowanie wystarczyć, a nawet powinno
zostać.
Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż obniżka PIT skutkuje tym, że wpływ do budżetu gminy
jest mniejszy o 140.000 zł. Wójt zasygnalizował też czekający od nowego roku znaczny wzrost cen
energii, za 1 MWh płaciliśmy dotychczas 212 zł, a będzie 313 zł, co skutkuje kwotą dziewięćdziesięciu
tysięcy złotych.
Nie zgłoszono innych głosów w dyskusji nad projektem budżetu gminy na 2020 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.17.Nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionej pisemnej informacji na temat realizacji
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek
poinformował, iż Komisja nie wniosła zastrzeżeń do realizacji programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy i zaopiniowała pozytywnie przedłożona informację.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.18.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż pismem z dnia 15.11.2019 r.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Radom zwrócił się z prośbą o umożliwienie
wystąpienia doradcy MODR na sesji Rady Gminy Sienno celem przedstawienia informacji
o działalności MODR i zainteresowanie zebranych programami rolniczymi, z których mogą skorzystać
rolnicy z terenu naszej Gminy. Udzielono głosu doradcy MODR.
Doradca MODR Pan Artur Jaśkiewicz przekazał pisemną informację: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie realizuje zadania określone w statucie oraz uwzględniające potrzeby
rynkowe. Struktura organizacyjna działania na trzech poziomach doradztwa: wojewódzki, oddziałowy
i terenowy. Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego stanowią trzeci poziom w strukturze MODR
Warszawa bezpośrednio i najszybciej dostępny dla rolnika. MODR świadczy profesjonalne doradztwo
rolnicze, spełnia wymagania prawne i klienta mieszczące się w granicach prawa, prowadzi pole
doświadczalne dostępne do zwiedzania ( w 2019 r. to była kolekcja 377 odmian roślin uprawnych i 13
mieszanek poplonowych), współpracuje z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi w zakresie
badań gleby. Doradcy MODR świadczą rolnikom nieodpłatnie pomoc, doradztwo, informują i szkolą.
Doradcy MODR świadczą także odpłatnie usługi w zakresie: sporządzania biznesplanów, wypełniania
wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej
lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych
i zagranicznych, organizowania szkoleń chemizacyjnych, organizowania kursów i szkoleń z zakresu
HACCP, EUROGAP, żywienia, agroturystyki, integrowanej produkcji rolniczej, organizowania kursów
na operatora kombajnu samobieżnego i operatora prasy wysokiego stopnia zgniotu,
organizowania kursów BHP, organizowania wizyt studyjnych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach
rolnych.
Aktualnie dostępne są dla rolników: Dotacje do wapnowania gleb (próby glebowe rolnik może
dostarczyć do doradcy na danej gminie): do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO
oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych, do 200
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zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej
25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych, do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego
(CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha
użytków rolnych. W zakresie rolniczego handlu detalicznego dla rolników i ich małżonków wsparcie
w kwocie do 100 000 zł refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację
inwestycji. Wnioski na tzw. małe przetwórstwo można składać do 20 grudnia 2019 r. Rolniczy handel
detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej we
własnym gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy lub ich
małżonkowie, ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub
zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD.
Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym
przypadku m.in. przetwory z owoców i warzyw, tj. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty;
przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby; oleje; wędliny; produkty mleczne, np. jogurty, sery,
śmietana. Pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami
żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wnioski o wsparcie finansowe
można składać w ARiMR do 31 grudnia 2019 roku. Wsparcie uzależnione jest od powstania
w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk
żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania,
obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna bądź strat spowodowanych
wystąpieniem ASF. Warunek: miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie
pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania takiego wniosku.
Straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach muszą wynosić co najmniej 30%
średniej rocznej produkcji rolnej lub dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga
poniesienia kosztów kwalifikujących się do udzielenia wsparcia.
Sołtys wsi Leśniczówka zapytała o wnioski dotyczące szkód w uprawach. Mieszkańcy dostali kopie,
a w agencji wymagane są oryginały.
Doradca MODR Pan Artur Jaśkiewicz odpowiedział, iż jest to kompetencja wojewody. Podał
informację, iż było dużo niezgodności we wnioskach co do powierzchni gospodarstw.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski poinformował, iż wnioski o pomoc weryfikuje bardzo dokładnie
ARiMR, która ma wszystkie dane, jakie rolnicy podają od wielu lat dotyczące powierzchni i upraw.
Sekretarz wyraził zdziwienie olbrzymią skalą niezgodności jaka wystąpiła we wnioskach. Olbrzymi
procent rolników podało złą powierzchnię gospodarstwa, rolnicy nie pamiętają, co napisali we
wnioskach o płatność. Do tej pory wnioski sprawdzane były przez Wojewodę, który nie miał dostępu
do danych z agencji, sprawdzał tylko czy zgadzają się wyliczenia i czy są podpisy. Tu Sekretarz podał
przypadek, kiedy zwrot wniosku nastąpił z powodu niewłaściwego podpisu osoby na załączniku –
zamiast podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem było Z. i nazwisko. Dalej Sekretarz tłumaczył, iż
skala nieścisłości jest olbrzymia i dlatego agencja zwraca wnioski do poprawienia. Do końca tygodnia
powinniśmy się z tym uporać i przesłać pakiet poprawionych dokumentów ponownie do wojewody.
Sekretarz poinformował, iż rozmawiał z kierownictwem ARiMR w sprawie terminów i uzyskał
zapewnienie, iż agencja będzie czekać cierpliwie na złożenie oryginalnych wniosków. Nie jest to wina
samorządów, taki został wprowadzony system przyjmowania wniosków. Sekretarz Gminy
poinformował o sytuacji, kiedy informacja o składaniu jednego wniosku łącznie w przypadku
wystąpienia dwóch szkód przekazana została do gminy w przeddzień planowanego wyjazdu Wójta do
wojewody z kompletem gotowych wniosków. Były takie gminy, które już wnioski przekazały i musiały
je odbierać od rolników i ponownie przechodzić procedury. Gmina Sienno uniknęła takiej sytuacji.
Łączenie wniosków to pomysł agencji, bo łatwiej sprawdzić jeden wniosek w systemie. Agencja ma
swoje wewnętrzne regulacje którymi się kieruje, np. do tej pory nie wpisywało się dochodu z plantacji
jednorocznej porzeczki a teraz jest obowiązek wpisywania, choć wątpliwe jest jaki może być z tego
dochód, podobny problem z wyliczeniem w przypadku posiadania zwierząt. Tego typu problemów jest
olbrzymia ilość, jak nigdy nie było. Sekretarz podkreślił, iż te problemy spowodowały, że nie byliśmy
w stanie do 29 listopada przekazać oryginałów. Wyraził nadzieję, że agencja poczeka na oryginały, te
poprawione już wszyscy rolnicy odebrali. Sekretarz podkreślił, iż nikt nie został pozbawiony
możliwości złożenia wniosku, termin złożenia został dochowany i agencja musi te wnioski rozpatrzyć.
Poinformował, iż wypłaty nie będą realizowane w tym roku, bo skończyły się pieniądze, ale będą
realizowane w przyszłym roku i ma nadzieję, że wszyscy rolnicy z gminy Sienno, którzy złożyli
wnioski, uzyskają dopłaty z tytułu szkód.
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przekazane informacje. Następnie poinformował, iż do
Rady Gminy wpłynęło pismo mieszkańca Wyględowa dotyczące wszczęcia postępowania
uwłaszczeniowego budynku świetlicy w Wyględowie wraz z przyległym placem na rzecz sołectwa.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał pismo.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przekazanie pisma Wójtowi Gminy według właściwości
jako, że sprawy zarządu nieruchomościami należą do Wójta Gminy.
Nie zgłoszono uwag ani innych propozycji.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przekazaniem pisma mieszkańca Wyględowa
Wójtowi Gminy według właściwości.
Rada zdecydowała o przekazaniu pisma w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, głosów
przeciwnych nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o kolejnej sprawie. Sołectwo Wyględów przekazało do
Rady Gminy dokumentację zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Wyględów. Dokumenty zostały
przekierowane do Wójta Gminy jako organu nadzorczego nad jednostkami pomocniczymi gminy,
jakimi są sołectwa.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Powiatu Lipskiego przekazał Radzie do wiadomości pismo dotyczące uwzględnienia w budżecie gminy
środków na dofinansowanie zajęć dla seniorów.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał pismo.
Nie zgłoszono pytań do powyższej informacji.
Po wyczerpaniu spraw Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.19.Sołtys wsi Leśniczówka podziękowała w imieniu mieszkańców za wykonanie drogi i porosiła
o wyrównanie drogi w kierunku Trzemchy.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż zostanie to zrobione wiosną.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie Dorota Podsiadło poinformowała
o pozyskaniu poprzez fundację stypendiów dla dwóch uczniów. Podziękowała dyrektorowi ZSO
w Siennie, sołtys wsi Tarnówek oraz radnemu Pawłowi Pastuszce za pomoc w wyszukaniu dzieci
i zorganizowaniu wyjazdu do Warszawy po odbiór stypendium. Wskazała, iż jest to bardzo atrakcyjne
stypendium, pomoc przyznawana jest dla dzieci z rodzi niepełnych, sierot i półsierot w kwocie około
3.000 zł. Zapewniła, iż będzie czynić starania o pozyskanie stypendium w kolejnych latach , prosi tylko
o pomoc w wyszukaniu dzieci spełniających kryteria.
Dyrektor ZSO w Siennie Czesław Sieczka podziękował Kierownik GOPS za starania o pozyskanie
stypendium. Przekazał, iż wyjazd do Warszawy był bardzo udany, uczestniczyło w nim również troje
dzieci ze szkoły muzycznej.
Nie zgłoszono innych uwag ani wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż porządek obrad został wyczerpany
i zamknął XV sesję Rady Gminy Sienno kadencji 2018 – 2023.
Przewodniczący Rady Gminy: Roman Markiewicz
Sporządził :
insp. B. Capała
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