Protokół Nr III/2014
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 9.00 – 11.10.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz.
Protokołował inspektor UG Barbara Capała .
W sesji wzięli udział :
1.Radnych Rady Gminy
2.Wójt Gminy
3.Sekretarz Gminy
4.Skarbnik Gminy
5.Radny Rady Powiatu
6.Sołtysi

-

15
Mariusz Strąk
Piotr Dąbrowski
Jolanta Karolik
Paweł Niedziela
25 osób

Porządek obrad :
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołów:
1) Nr I/2014 z sesji odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku
2) Nr II/2014 z sesji odbytej w dniu 09 grudnia 2014 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sienno.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sienno do Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2014 rok.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2014-2020.
8.Przyjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw.
9.Przedstawienie projektu budżetu Gminy Sienno na 2015 rok.
10.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad :
Ad.1.Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz. Powitał radnych, Wójta Gminy
Mariusza Strąka, wieloletniego Wójta Gminy poprzednich kadencji Stanisława Porę, Sekretarza Gminy,
Skarbnika Gminy, sołtysów oraz zaproszonych gości . Po sprawdzeniu podpisów na liście obecności
stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu byłemu Wójtowi Gminy Panu Stanisławowi Porze.
Wójt Gminy poprzedniej kadencji Stanisław Pora na wstępie pogratulował Wójtowi Gminy Mariuszowi
Strąkowi wygranych wyborów życząc pomyślnej realizacji zamierzeń. Przeprosił za nieobecność na sesji
w dniu 09 grudnia spowodowaną problemami zdrowotnymi. Dokonał podsumowania stanu gminy na koniec
kadencji. Wskazał na nieduży, 20% stopień zadłużenia, na rozpoczęte inwestycje, pozyskane środki. Życzył,
aby rok 2015 był lepszy od poprzedniego, szczęśliwy, a przede wszystkim zdrowy .
Wójt Gminy Mariusz Strąk podziękował w imieniu własnym, radnych, sołtysów i mieszkańców za wieloletnią
pracę na rzecz społeczeństwa.
Wręczono kwiaty, obecni na sesji oklaskami podziękowali byłemu Wójtowi za pracę na rzecz Gminy Sienno.
Były Wójt Gminy Stanisław Pora opuścił salę obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż tuż po przesłaniu radnym zawiadomienia
o sesji wpłynął do Rady Gminy projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw.
Zaproponował wprowadzenie przyjęcia tej uchwały w punkcie 8 porządku obrad.
Nie zgłoszono uwag do powyższego ani innych wniosków do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad rozszerzony o punkt 8 i zarządził
głosowanie nad jego przyjęciem.
Rada przyjęła porządek obrad w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
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Ad.2.1)Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr I/2014 z sesji odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół w głosowaniu jawnym , jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
2)Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr II/2014 z sesji odbytej w dniu 09 grudnia 2014 roku.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół w głosowaniu jawnym , jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Ad.3.Wójt Gminy Mariusz Strąk omówił pisemne sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami,
informując o następujących sprawach:
- wydano osiem zarządzeń;
- skierowano do Rady Gminy cztery projekty uchwał;
- zawarto umowę na obsługę pocztową urzędu gminy z Pocztą Polską S.A;
- wybrano firmę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako ubezpieczyciela gminy na lata 2015-2017
za kwotę 81.054,00 zł;
-zakończono remont pomieszczeń kuchni w ZSOiP w Siennie- głównym elementem remontu była likwidacja
trzonu kuchennego na węgiel i instalacja kuchni na gaz propan-butan;
- zakończono i odebrano budowę placu zabaw przy ZS w Jaworze Soleckim.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania Wójta Gminy.
Ad.4.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski omówił przepisy regulujące ustalenie wynagrodzenia Wójta oraz
składniki wynagrodzenia. Poinformował, iż uchwała będzie obowiązywała od dnia złożenia przez Wójta
Gminy ślubowania, tj. od 09 grudnia 2014 roku do czasu wprowadzenia zmian.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz udzielił głosu Komisji Budżetowej, która przygotowała
stosowny projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy wnosząc o ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy w następującej wysokości:
wynagrodzenie zasadnicze 5.700 zł, dodatek funkcyjny 1.700 zł, dodatek specjalny 30% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, dodatek za wieloletnią pracę naliczony wg
obowiązujących przepisów.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wniósł o zmniejszenie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 5.000 zł.
Komisja Budżetowa przychyliła się do wniosku Wójta Gminy, wnosząc o przyjęcie kwoty wynagrodzenia
zasadniczego w wysokości 5.000 zł.
Nie zgłoszono uwag ani innych propozycji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie nad jej
przyjęciem.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/7/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Ad.5.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski udzielił wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie wyboru
przedstawiciela Gminy Sienno do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Lipsku. Poinformował, iż wybór następuje
w głosowaniu jawnym, w ostatnich latach przedstawicielem była radna Beata Ćwik.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poprosił o zgłoszenie kandydatur.
Radni zgłosili dwie kandydatury:
1.Borek Sylwia
2.Ćwik Beata
Obie kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał kandydatury pod głosowanie.
Borek Sylwia – uzyskała 6 głosów
Ćwik Beata – uzyskała 7 głosów
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Kandydatka Sylwia Borek wniosła zastrzeżenie do wyniku głosowania. Poinformowała, iż nie brała udziału
w głosowaniu nad swoją kandydaturą sądząc, iż kandydujący jest wyłączony z głosowania nad swoją
kandydaturą, podczas gdy radna Beata Ćwik oddała głos na siebie.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził reasumpcję głosowania nad kandydaturami.
W wyniku ponownego głosowania kandydatka Sylwia Borek uzyskała 7 głosów, kandydatka Beata Ćwik
uzyskała 8 głosów.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż większością głosów na przedstawiciela Gminy Sienno do Rady
Społecznej przy SPZZOZ w Lipsku wybrana została Pani Beata Ćwik. Następnie Przewodniczący Rady Gminy
odczytał tekst uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Sienno do Rady Społecznej przy SPZZOZ
w Lipsku i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/8/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Ad.6.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik objaśniła proponowane do wprowadzenia zmiany w Uchwale
Budżetowej na 2014 rok omawiając kolejno pozycje po stronie dochodów i wydatków.
Radny Antoni Ćwikliński zapytał dlaczego nie było w budżecie środków na odprawę dla Wójta oraz dlaczego
nie ma podwyżki diet dla sołtysów.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik odpowiedziała, iż w momencie konstruowania budżetu nie planowano
odprawy dla Wójta, ponieważ trudno przewidzieć z góry wynik wyborów. Środki na odprawę trzeba było
przenieść z innych wydatków na płace i dopiero wtedy można je wypłacić. Co do diet sołtysów to ustala je
Rada Gminy w drodze uchwały.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej na 2014 rok.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/9/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Ad.7.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sienno na lata 2014-2020.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2014-2020.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/10/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Ad.8.Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw udzielił Sekretarz
Gminy Piotr Dąbrowski. Poinformował, iż wybory powinny zostać przeprowadzone do końca lutego 2015
roku, propozycje dotyczące terminów wyborów dla poszczególnych sołectw przedstawione zostały radnym
i sołtysom, można zgłaszać uwagi. Sekretarz poinformował również, iż Wójt Gminy wyraził życzenie
uczestniczenia w każdym zebraniu aby móc wysłuchać potrzeb mieszkańców. Sekretarz Gminy wskazał, iż
każde sołectwo posiada statut i wybory sołtysa są przeprowadzane zgodnie ze statutem. Wybory są tajne,
wybierać może każdy mieszkaniec stale zamieszkały na terenie sołectwa, każdy może kandydować do
organów sołectwa. Osoby wybrane na sołtysów są wskazywane przez Radę Gminy do poboru podatków. Po
zakończeniu wyborów będzie przyjmowana uchwała o inkaso, gdzie imiennie wskazane są osoby do poboru
inkasa, wysokość inkasa oraz zasady poboru.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał tekst uchwały w sprawie zarządzenia wyborów
organów sołectw i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.
Rada przyjęła uchwałę Nr III/11/2014 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził dziesięciominutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.
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Ad.9. Wójt Gminy Mariusz Strąk wskazał Skarbnik Gminy do przedstawienia projektu budżetu na 2015 rok.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik przedstawiła założenia ogólne do projektu budżetu Gminy Sienno na 2015
rok. Omówiła strukturę dochodów i wydatków, planowane subwencje i dotacje, wydatki majątkowe .
Przedstawiła stan zadłużenia gminy na koniec 2015 roku, spłatę odsetek i kredytów, rezerwy: ogólną
i celową. Poinformowała, iż w budżecie jednostek oświatowych nie zaplanowano środków na wypłatę
wyrównania wynagrodzeń nauczycieli, pozostałe wydatki zaplanowano w wysokościach umożliwiających
realizację bieżących zadań gminy. Na koniec poinformowała, iż budżet gminy powinien zostać przyjęty do
końca roku poprzedzającego jego realizację, a w szczególnych przypadkach do końca stycznia roku, w którym
ma być realizowany.
Radni zgłosili wnioski do projektu budżetu Gminy Sienno na 2015 rok.
Radny Andrzej Małaczek zapytał, czy w projekcie budowy sieci wodociągowej w Wierzchowiskach ujęto
zgłaszane przez niego posesje przy Janowie-Kolonii. Wniósł o uwzględnienie przy budowie sieci
wodociągowej w Wierzchowiskach przyłączenia tych posesji .
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski odpowiedział, iż zostały ujęte.
Radny Andrzej Małaczek wniósł o doprowadzenie wody i wykonanie kranu-wylewki na cmentarzu
w Gozdawie, ponieważ ludzie odwiedzający cmentarz muszą przywozić wodę w pojemnikach.
Sekretarz Gminy odpowiedział, iż w zamierzeniach jest wykonanie wielu takich drobnych potrzeb aby móc
zamknąć temat wodociągowania.
Radny Andrzej Małaczek wniósł o uwzględnienie do realizacji wykonania drogi Kadłubek-wieża oraz JanówWierzchowiska. Podkreślił, iż od kilku lat składa wnioski w tej sprawie i ma nadzieję, że za kadencji nowego
Wójta będzie to załatwione.
Radna Jadwiga Gajos wniosła o budowę drogi w Jaworze Soleckim - uliczka od drogi do Sienna w kierunku
Janowa. Radna argumentowała, iż droga jest fatalna, w okresie odwilży, obfitych opadów nie da się nią
przejechać, a jest tam 14 zamieszkałych posesji.
Radna Cecylia Małaczek wniosła o dokończenie drogi w Leśniczówce.
Radny Kazimierz Boniatowski wniósł o dokończenie drogi w Wierzchowiskach oraz wykonanie drogi
Wierzchowiska Drugie – Gozdawa. Argumentował, iż droga jest uczęszczana przez mieszkańców, przy drodze
jest wiele sadów, upraw ekologicznych. Na tę drogę od wielu lat sypana jest szlaka, wzbijający się z drogi kurz
osiada na uprawach, wskazany byłby tam asfalt.
Radna Sylwia Borek wniosła o wykonanie oświetlenia ulicznego od posesji p. Bąk do posesji p. Druzic oraz
dokończenie ul. Partyzantów.
Radny Krzysztof Sieczka wniósł o przeprowadzenie chodnika na ul. Lipskiej , odwodnienie ul. Lipskiej,
interwencję w sprawie podniesienia linii energetycznej przy ul. Lipskiej- wyższe pojazdy nie mieszczą się pod
linią, udrożnienie rowów melioracyjnych – wniosek zgłaszany przez mieszkańców ul. Nowe Miasto.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski odpowiedział, iż nie ma tam rowów melioracyjnych. Zostały zlikwidowane
ponad dwadzieścia lat temu, bo lata były suche i mieszkańcy nie chcieli melioracji, rowy zostały włączone
w grunty prywatne. Sekretarz wskazał, iż należałoby rozwiązać ten problem. Podtopienia występują w wielu
miejscach, jest problem ze zbiorami.
Radny Krzysztof Sieczka poinformował, iż teren wokół szkoły został ładnie urządzony, są parkingi, jest
estetycznie i bezpiecznie. Wniósł o dokończenie tj. wymianę kostki przy budynku ZSOiP w Siennie od strony
wejścia do sekretariatu.
Radna Ewa Mazur wniosła o wykonanie dwóch odcinków dróg. Droga Borczuchy - Eugeniów oraz droga
dojazdowa do pól przy posesji p. Mazur. Przy drodze tej rozrosły się klony uniemożliwiając przejazd na pola
kombajnom. Radna wniosła również o budowę świetlicy wiejskiej w Eugeniowie w miejsce budynku po
dawnej szkole.
Radny Antoni Ćwikliński wniósł o dokończenie drogi w Pradze Dolnej tj. wyrównanie poboczy, budowa drogi
Piasków-Bałtów, uregulowanie i oczyszczenie rzeki, odwodnienie terenu łąk. Radny argumentował, iż woda
wylewa każdego roku na łąki, właściciele płacą podatki, a nie mają z tych łąk żadnego pożytku.
Radna Małgorzata Dygas-Gruszczyńska wniosła o uwzględnienie wykonania przepustów przy modernizacji
drogi Sienno-Kochanówka, oraz oczyszczenie poboczy i udrożnienie drogi Krzyżanówka – Grabowiec przy
posesji p. Druzic .
Radna Lidia Łepecka wniosła o przeznaczenie środków na przykrycie budynku świetlicy w Aleksandrowie, aby
zabezpieczyć budynek przed zimą.
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Radna Beata Ćwik zgłosiła wnioski : doposażenie świetlicy w Tarnówku w sprzęt siłowy dla mężczyzn i bieżni
dla kobiet oraz sprzęt nagłaśniający, wykonanie mini-placu zabaw w Tarnówku przy budynku strażnicy,
poszerzenie zatoczki autobusowej w Wodącej, utwardzenie drogi w Karolowie pod lasem, utwardzenie drogi
Wodąca – Tarnówek.
Radny Julian Siwek zgłosił wniosek o wyposażenie świetlicy w Osówce w kuchnię i lodówkę. Radny
argumentował, iż w świetlicy jest organizowanych wiele imprez rodzinnych, okolicznościowych , trzeba
wówczas przewozić własne lodówki, aby móc bezpiecznie przechować żywność.
Radny Andrzej Małaczek wniósł o doposażenie świetlicy w Kadłubku w sprzęt siłowy, utwardzenie placu
przed świetlicą i wykonanie mini-placu zabaw.
Radna Jadwiga Gajos poprosiła o interwencję w sprawie uregulowania rzeki Krępianki. Poinformowała, iż pod
niżej położone posesje podchodzi woda. Były prowadzone rozmowy i obiecano, że będzie to zrobione w 2015
roku, prosi o ponaglenie.
Radny Kazimierz Boniatowski wniósł o zabezpieczenie barierką i oznakowanie drogi na skrzyżowaniu
w Wierzchowiskach. Argumentował, iż przy realizacji skrzyżowania zrobiono również przepust i bardzo
głęboki rów, brak zabezpieczenia grozi wypadkiem.
Radny Roman Markiewicz zgłosił wnioski: poprawa infrastruktury ul. Bałtowskiej tj. naprawa nawierzchni,
odwodnienie oraz wykonanie chodnika; zamontowanie na łuku ul. Szkolnej barier zabezpieczających od
strony boiska obok posesji p. Łepeckiego; przeznaczenie środków na monitoring Sienna – rynek, przystanek
autobusowy, boisko szkolne.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odniósł się do zgłoszonych wniosków. Stwierdził, iż zgłoszone potrzeby są
mniejsze i większe, jest ich bardzo dużo, na całą kadencję. Zapewnił, iż postara się je uwzględnić, w pierwszej
kolejności te poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców oraz drogi. Poinformował, iż od 2015 roku pojawi
się możliwość pozyskania środków na drogi.
Nie zgłoszono innych wniosków ani uwag do projektu budżetu na 2015 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.10.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował o wycofaniu z Rady Gminy projektu
uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wydzierżawionej na
okres 10 lat.
Sołtys wsi Sienno zgłosił wniosek o położenie asfaltu na placu przy budynku strażnicy w Siennie przy
modernizacji drogi Sienno – Grabowiec na odcinku ul. Iłżeckiej.
Sołtys wsi Wyględów podziękowała za realizację zgłoszonych potrzeb. Poprosiła o zarównanie dołów przy
budynku świetlicy oraz utwardzenie placu przy strażnicy.
Nie zgłoszono innych wniosków ani interpelacji.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek obrad został wyczerpany i zamknął III sesję kadencji
2014-2018.
Zaprosił wszystkich obecnych za pół godziny do sali ślubów na spotkanie opłatkowo-noworoczne.

Przewodniczący Rady Gminy
Sporządził:

mgr Roman Markiewicz
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