Protokół Nr XVI/2016
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 07 marca 2016 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
3.Skarbnik Gminy
4.Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Lipsku
5.Kierownik GOPS w Siennie
6.Przedstawiciele firmy InterTIM
7.sołtysi

- 14
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Jolanta Karolik
- Teresa Czuk
- Grażyna Antoszewska
- 2 osoby
- 22 osoby

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XV/2016 z sesji odbytej w dniu 08 lutego 2016 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Informacja KRUS dotycząca ubezpieczenia społecznego rolników.
5.Informacja nt. realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2015 roku.
6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie za 2015 rok.
7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2015 rok.
8.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2016-2020.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sienno”.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy.
12.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad:
Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz. Powitał radnych, Sekretarza Gminy,
Skarbnika Gminy, sołtysów oraz zaproszonych gości. Po sprawdzeniu podpisów na liście obecności stwierdził
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny usprawiedliwiony był radny Andrzej Lipiec.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono uwag ani wniosków do porządku obrad.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XV/2016 z sesji odbytej w dniu 08 lutego 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XV/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Ad.3.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami.
Poinformował o następujących sprawach:
- wydano sześć zarządzeń;
- skierowano do Rady Gminy dwa projekty uchwał;
- podjęto wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Lipsko i Wójtem Gminy Solec działania w sprawie OSN
Krępianka - odbyto spotkanie z Dyrektorem RZGW w Warszawie i złożono wnioski do Wojewody
Mazowieckiego o wsparcie działań mających na celu wyłączenie w/w gmin z OSN-ów;
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- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wyraził zgody na połączenie Gminnej Biblioteki i GOK-u,
zamiar połączenia nie może zostać zrealizowany;
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie rozpoczęła kompleksową kontrolę finansową w gminie, taka
kontrola jest przeprowadzana co 4 lata.
Nie zgłoszono pytań do sprawozdania z pracy Wójta.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zapytał, czy są pytania do przesłanej radnym informacji
„Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego sporządzonego dla Gminy
Sienno”.
Pytań nie zgłoszono.
Ad.4.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz udzielił głosu przedstawicielowi KRUS.
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Lipsku Pani Teresa Czuk przedstawiła informacje dotyczące
ubezpieczenia społecznego rolników. Poinformowała, kto podlega ubezpieczeniu w KRUS, na jakich zasadach
odbywa się zgłoszenie do ubezpieczenia i jakie dokumenty należy przedłożyć. Kierownik KRUS zwróciła
uwagę na terminowość wnoszenia składki, poinformowała o konsekwencjach nie opłacania składek,
egzekucji zadłużenia. Poinformowała o możliwości odraczania płatności lub rozłożenia na raty oraz
umorzenia w udokumentowanych, szczególnych sytuacjach. Poinformowała o terminach płatności.
Zaapelowała o zaopatrzenie posesji w skrzynki pocztowe przy wejściu na posesje, co ułatwi doręczanie pism.
Omówiła zasady ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS, przedstawiła rodzaje świadczeń i warunki ich
uzyskania. Poinformowała o możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę po udokumentowaniu 30 lat
ubezpieczenia rolniczego i osiągnięciu wieku 55 lat – przepis ten będzie obowiązywał do końca 2017 roku.
Poinformowała również o przepisach dotyczących zasiłku macierzyńskiego oraz o wprowadzonej od dnia 01
stycznia 2016 roku możliwości składania zwolnień lekarskich drogą elektroniczną. Omówiła zasady opłacania
składek. Przedstawiła obowiązujące stawki świadczeń. Poinformowała o waloryzacji świadczeń emerytalnych,
w miesiącu marcu wypłacany będzie jednorazowy dodatek.
Radny Julian Siwek zapytał o uwzględnianie strat suszowych w składkach.
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Lipsku Teresa Czuk odpowiedziała, iż możliwe jest odroczenie terminu
płatności bieżących składek, pod warunkiem stwierdzenia straty powyżej 30%. Podanie powinno być
złożone przed upływem terminu wpłaty. Musi być doręczony protokół oraz wyjaśniona powierzchnia
gospodarstwa.
Sołtys wsi Nowa Wieś zgłosił, iż samochód firmy doręczającej pisma KRUS podjeżdża pod posesję, daje sygnał
klaksonem i odjeżdża szybko, że czasem nie zdąży się wyjść żeby odebrać przesyłkę. Takich przypadków było
wiele w jego miejscowości. Doręczający, zanim odjedzie, powinien wejść na posesję i upewnić się, że nie ma
nikogo w domu.
Kierownik KRUS wyjaśniła, iż pracownicy KRUS znają ten problem, było wiele zgłoszeń w tej sprawie i są też
zwroty korespondencji. Prowadzone były w tej sprawie rozmowy z pracownikiem firmy, najlepiej aby przy
wejściu były założone skrzynki lub nawet kawałek jakiejś rury na pozostawienie korespondencji.
Radna Jadwiga Gajos zapytała o warunki przyznania emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego
w przypadku połączenia okresów opłacania składek 15 lat w ZUS oraz 20 lat w KRUS.
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Lipsku Teresa Czuk wyjaśniła, że do przyznania emerytury rolniczej
musi być 25 lat okresu składkowego w KRUS. W przypadku krótszego okresu ubezpieczenia w KRUS
dokumenty składa się do ZUS , który dolicza okres składkowy z KRUS na podstawie przedstawionych
dokumentów. Jest to jednak mniej korzystne. Można też doliczyć sobie pracę w gospodarstwie rodziców przy
spełnieniu określonych warunków.
Radna Cecylia Małaczek zapytała o wysokość odszkodowania wypadkowego w rolnictwie za 1% ubytku na
zdrowiu.
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Lipsku Teresa Czuk odpowiedziała, iż jest to 700 zł. Wypadki powinny
być zgłoszone w ciągu 14 dni od zdarzenia, aby ułatwić przeprowadzenie postępowania powypadkowego.
Nie zgłoszono innych pytań do informacji KRUS.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za obszerne wyjaśnienia i zamknął ten punkt obrad.
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Lipsku opuściła sesję.
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Ad.5.Wójt Gminy Mariusz Strąk odczytał informację nt. realizacji programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2015 roku.
Zgodnie z założeniami określonymi w uchwalonym na 2015 rok programie zawarto umowę na świadczenie
opieki nad zwierzętami bezdomnymi z lekarzem weterynarii Gabinet Weterynaryjny Opieka nad Zwierzętami
Bezdomnymi w Lipsku. Zawarto umowę na przekazywanie zwierząt do schroniska z Zakładem
Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. z siedzibą Janik. Realizacja programu pozwoliła na
zapewnienie opieki zwierzętom w najpilniejszych przypadkach. Zwierzęta wywiezione przez właścicieli,
zagubione, wałęsające się, agresywne, ranne w wypadkach komunikacyjnych oraz trwale pozostawione bez
opieki były odławiane, podawane obserwacji, leczeniu i przekazywane do schroniska lub bezpośrednio do
adopcji. Realizując program odłowiono 17 sztuk psów w tym: do adopcji przekazano bezpośrednio 2 sztuki;
do schroniska przekazano 11 sztuk; uśpiono ze względu na agresję lub stan zdrowia 4 sztuki. Wójt Gminy
poinformował o miejscach odłowień zwierząt oraz kosztach finansowania programu. Koszt realizacji
programu wyniósł 30 996,00 zł brutto i kwota ta nie wystarczyła aby załatwić wszystkie zgłoszenia.
W podsumowaniu Wójt Gminy wskazał, iż liczba bezdomnych zwierząt głównie psów nie maleje. Wielu
właścicieli psów doprowadza do ich niepotrzebnego rozrodu i swobodnego wałęsania, a często pozbywa się
niepotrzebnych psów w sposób niehumanitarny. Najbardziej jest to widoczne po dniach targowych, wtedy
przybywa tych wałęsających się zwierząt. Są przywożone i wyrzucane przez właścicieli. Wójt Gminy zwrócił
się z prośbą o zgłaszanie policji takich przypadków, jeśli ktoś zauważy porzucenie zwierzęcia przez właściciela.
Radna Lidia Łepecka zapytała o koszt opieki nad jednym psem.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż koszt dostarczenia jednego psa do schroniska wynosi 1.900 zł.
Radna Lidia Łepecka zgłosiła, iż problem bezpańskich psów narasta. W Aleksandrowie psy są wyrzucane,
najczęściej przy kościele, później wałęsają się, atakują dzieci, kury. Jest to zgłaszane przez mieszkańców i jest
to ogromny problem.
Wójt Gminy Mariusz Strąk ponowił prośbę o zgłaszanie zauważenia przypadków porzucenia. Będzie to dobre
zarówno tych zwierząt jak i dla finansów gminy. Podkreślił, że jeśli będziemy wspólnie reagować na takie
przypadki będzie mniej zwierząt porzuconych i tym samym mniej środków będzie przeznaczane na realizację
programu.
Radna Cecylia Małaczek zapytała, kto ustala koszt, czy lekarz weterynarii, czy jest to może kwota wyznaczona
odgórnie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż w przypadku wykonania jakiejś usługi typu odłowienie i oddanie
do adopcji czy badanie jest określony cennik za wykonanie tych czynności, natomiast w przypadku oddania
do schroniska fakturę wystawia schronisko.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do sprawozdania z realizacji programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienno w 2015 roku.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek przedstawił opinię do
sprawozdania.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zamknął ten punkt obrad. Zarządził piętnastominutową
przerwę do godziny dziesiątej.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.6. Wójt Gminy Mariusz Strąk scedował przedstawienie sprawozdania GOPS za 2015 rok na Panią
kierownik GOPS w Siennie.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie Grażyna Antoszewska zreferowała pisemne
sprawozdanie z działalności GOPS w 2015 roku. Przedstawiła cele i zadania GOPS, przedstawiła obowiązujące
kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia pomocy społecznej ze zmianą od 01
października 2015 roku. Poinformowała, iż na realizację zadań wydatkowano w 2015 roku środki w kwocie
551.546,21 zł, w tym: 343.211,74 zł środki pochodzące z budżetu Wojewody, 208.334,47 zł środki z budżetu
gminy. W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki stałe – 585 świadczeń na kwotę 249.523,17 zł pokryte
głównie z dotacji celowej. Zasiłki stałe wypłacono 55 osobom samotnym lub pozostającym w rodzinie
niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Od tych osób odprowadzane były składki zdrowotne
na kwotę 20.675,64 zł pokryte w całości z dotacji. Pani kierownik poinformowała o pozostałych
świadczeniach. Wypłacono 90 zasiłków okresowych na kwotę 35.380,79 zł, zasiłki jednorazowe celowe
i w naturze- 173 osoby na kwotę 76.087,54 zł, opłacono koszty pobytu w schroniskach dla bezdomnych za
trzy osoby bezdomne z terenu gminy na kwotę 7.469,10 zł, pokryto koszt pobytu matki z trojgiem dzieci
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w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Siennie na kwotę 900,00 zł, opłacono koszty pogrzebu osoby oraz
pochówku szczątków ludzkich na kwotę 3.248,00 zł. Kolejną formą pomocy było dożywianie dzieci,
skorzystało z tej formy 219 uczniów na łączną kwotę 73.190,25 zł. Z usług opiekuńczych korzystało 15 osób
na kwotę 97.208,62 zł, do obsługi zatrudnionych jest na stałe trzy opiekunki, na zastępstwo zatrudniane były
okresowo osoby poprzez biuro pracy. W ramach zadań GOPS ponosił odpłatność za pobyt w Domu pomocy
Społecznej pięciu osób na łączną kwotę 85.071,62 zł. Dodatkowym zadaniem realizowanym w 2015 roku była
Karta Dużej Rodziny, z programu tego skorzystało 47 rodzin , wydano karty dla 207 osób. Pokryto koszt
pobytu dwojga dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 5.318,04 zł. Zatrudniany jest asystent rodziny. Celem
pracy z rodzinami nie radzącymi sobie. Podejmowane są działania w kierunku przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. GOPS realizuje zadania z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w ramach tych zadań pokryto koszt wypoczynku letniego dwudziestu dzieci. Ogółem z pomocy społecznej
skorzystało w 2015 roku łącznie 440 osób z 246 rodzin. Najczęściej powodem przyznawania pomocy było
ubóstwo bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Bezradność w radzeniu sobie z codziennymi
problemami często jest konsekwencją innych problemów takich jak: bezrobocie, uzależnienia,
niepełnosprawność, choroba. Ubożenie społeczeństwa gminy Sienno spowodowane jest brakiem pracy i
prowadzi często do tego, że ludzie tracąc oparcie zasilają szeregi osób wykluczonych społecznie. Na dzień 31
grudnia 2015r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku z terenu gminy zarejestrowanych było 382 osób w tym
24 osoby miało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Podstawową formą oferowanej pomocy finansowej były
zasiłki celowe i okresowe, których wysokość często była nieadekwatna do potrzeb ze względu na ograniczone
środki. Brak zakładów pracy i miejsc pracy na terenie gminy, sprawia, że jedyną aktywną formą zapobiegania
bezrobociu było zatrudnianie przez Urząd Gminy
w ramach prac publicznych i interwencyjnych. W 2015r
Gmina Sienno zawarła porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie
użytecznych dla bezrobotnych osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej . Prace społecznie
użyteczne wykonywane były w dwóch cyklach dwumiesięcznych, ogółem w pracach społecznie użytecznych
brało udział 15 osób bezrobotnych. Osoby te pracowały 10 godzin miesięcznie, 40 godzin w miesiącu i jeden
dzień w tygodniu uczestniczyły w spotkaniach z trenerem. Uczestnicy projektu byli zadowoleni z tej formy.
Pani kierownik GOPS poinformowała, iż w Gminie Sienno liczba gospodarstw domowych żyjących poniżej
minimum egzystencji jest duża. Zadania podejmowane przez ośrodek pomocy opierają się na dobrym
rozeznaniu potrzeb środowiska. Pracownicy ośrodka wiedzą w jakich środowiskach kumulują się problemy
społeczne, znają rodziny zagrożone patologią. Wiele rodzin korzystających z pomocy ośrodka żyje w bardzo
trudnych warunkach mieszkaniowych, których nie są w stanie sami zmienić, a brak mieszkań socjalnych nie
pozwala na zmianę ich sytuacji. Rola pracownika socjalnego me ogranicza się tylko do uczestnictwa
w procedurze przyznawania zasiłku. Za każdą udzieloną pomocą, zasiłkiem kryją się ludzkie tragedie, sprawy
trudne, których często nie widać na zewnątrz. Potrzeba dużej empatii, każda sprawa to inny człowiek,
mający różne problemy, z każdą rodziną pracuje się inaczej. Teren jest rozległy. Pracownicy socjalni mają
swoje samochody i dojeżdżają do podopiecznych. Gorzej jest z opiekunkami, brak połączeń komunikacyjnych
stwarza problem z dotarciem opiekunek do podopiecznych, zwłaszcza jest to widoczne w okresie zimy oraz
w wakacje. Praca socjalna to nie tylko zasiłki. Pracownicy socjalni zajmują się poradnictwem socjalnym,
wspomagają aktywność zawodową, pomagają w załatwianiu różnych spraw, informują o możliwości
uzyskania pomocy z innych instytucji, nawiązują współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami celem
wspólnego rozwiązywania problemów i poszukiwania skutecznego wyjścia z danej sytuacji.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania GOPS.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Beata Ćwik odczytała opinię. Komisja oceniła pozytywnie
działalność GOPS w 2015 roku.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie Grażyna Antoszewska przedstawiła
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
2015 rok. Omówiła główne założenia i cele, przedstawiła informację o rodzaju i wysokości wydatków
poniesionych na realizację programu.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2015 roku.
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Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Beata Ćwik poinformowała, iż komisja zaopiniowała
sprawozdanie pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.8.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej
na 2016 rok.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poprosił Komisję Budżetową o przedstawienie opinii do
projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XVI/87/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 glosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.9.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2016-2020
przedstawiła Skarbnik Gminy Jolanta Karolik.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2016 -2020.
Rada przyjęła uchwałę Nr XVI/88/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 glosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.10.Wójt Gminy Mariusz Strąk powitał przedstawicieli firmy InterTIM wykonawcy zmian „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno”.
Przedstawiciele firmy InterTIM omówili zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sienno” w dziewięciu obszarach w oparciu o mapy, na których zaznaczono zmieniane
obszary. Następnie zaprezentowali pokaz slajdów przedstawiając zmiany zapisów w treści opisowej metodą
porównawczą, poprzez przedstawienie obok siebie zapisów obowiązujących i po zmianie.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do przedstawionych materiałów.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż projekt załącznika 1 treść opisowa studium
ze względu na obszerność materiału została zamieszczona na stronie gminy, gdzie każdy mógł się z nią
zapoznać.
Wójt Gminy Mariusz Strąk przypomniał, iż zmiany wynikają ze zgłaszanych wniosków przez przedsiębiorców,
którzy chcieli rozwijać swoją działalność, a uregulowania przestrzenne nie pozwalały im na to i tu ukłon
w stronę przedsiębiorców aby miejsc pracy powstawało w gminie jak najwięcej.
Nie zgłoszono wniosków ani uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek poinformował, iż komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno”.
Rada przyjęła uchwałę Nr XVI/89/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.11.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz przypomniał, iż na poprzedniej sesji informował
o uchyleniu przez Wojewodę uchwały Rady Gminy Sienno z dnia 04 grudnia 2015 roku w sprawie
zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy. Poinformował, iż po upływie
terminu na wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze skarga została ponownie rozpatrzona przez
Komisję Oświaty Kultury i Zdrowia oraz Komisję Rewizyjną. Komisje jednogłośnie przyjęły stanowisko aby
uznać skargę za bezzasadną. Komisje opracowały projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o sposobie
załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy i skierowały go do Rady Gminy w dniu 29.02.2016 roku.
Wskazał, iż projekt uchwały wraz z obszernym uzasadnieniem został przesłany radnym w materiałach na
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sesję. Zapytał, czy są pytania do powyższego.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał tekst uchwały i zarządził głosowanie nad jej
przyjęciem.
Rada przyjęła uchwałę Nr XVI/90/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.12.Radny Julian Siwek prosił o interwencję w sprawie wyrównania poboczy na drodze powiatowej SiennoOsówka- Maruszów przy sklepach w Osówce. Jest tam pełno dołów, stoi woda, i jest to czasem nie do
przejścia. Zgłaszał to osobiście do powiatu ale nie ma reakcji. Następnie zgłosił problem gromadzenia się
wody na jezdni przy stawie w Osówce na zakręcie drogi. Konieczne jest wykonanie w tym miejscu odpływu.
Sołtys wsi Osówka poparł wypowiedź radnego.
Wójt Gminy Mariusz Strąk w odpowiedzi poinformował, iż zostanie to zgłoszone do powiatu poprzez urząd.
Radny Krzysztof Sieczka prosił o przekazanie do powiatu zgłaszanych przez mieszkańców problemów. Brak
odprowadzenia wody z ulicy Partyzantów sprawia, że po dużych ulewach cała woda z tej ulicy spływa
w kierunku ulicy Bałtowskiej i Rynku zalewając je, co również stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.
Kolejna rzecz to sugestia aby powiat zamieścił tabliczki z oznaczeniem nazw przepływających rzek tj. przy obu
mostach w Siennie i moście w Starej Wsi, przy drogach powiatowych. Argumentował, iż sporo osób
przejeżdża przez naszą miejscowość i dobrze byłoby aby wiedzieli, jakie rzeki przepływają przez Sienno.
Radny Antoni Ćwikliński zapytał, jak wypadł przegląd dróg gminnych przez Komisję Budżetową i czy zostało
już ustalone co i jak będzie robione.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż przegląd dróg został dokonany w połowie, prace będą
kontynuowane w tym tygodniu. Decyzje jeszcze nie zapadły, ale sytuacja na drogach nie jest wesoła. Wójt
zaznaczył, iż już są wykonywane najpotrzebniejsze remonty, gdzie interweniują mieszkańcy. Są drogi, że
praktycznie nie da się przejechać i tam w tej chwili prace są prowadzone.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, czy są już rozstrzygnięcia co do dróg, na które zostały złożone wnioski
o dofinansowanie ze środków unijnych.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, że nie ma jeszcze konkretnych wyników. Przyszły poprawki do
wniosków, które zostały złożone. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, ile dróg przejdzie, nie ma takiej informacji.
Poinformował, iż do Urzędu Marszałkowskiego złożonych zostało bardzo dużo, 800 wniosków na budowę
dróg asfaltowych.
Radna Beata Ćwik zgłosiła wniosek o założenie oświetlenia ulicznego w msc. Tarnówek obok posesji p. Józefa
Bęca. Argumentowała, iż mieszkaniec ten składał wnioski w tej sprawie już w poprzednich kadencjach i w tej
również, nadal nie jest realizowane, a przecież płaci podatki tak jak wszyscy mieszkańcy.
Wójt Gminy poinformował, iż był z Komisją Budżetową na posesji tego mieszkańca przy okazji objazdu dróg,
lampa będzie założona w tym miesiącu, kiedy będzie zwyżka.
Radna Ewa Mazur przypomniała o wniosku składanym przez Komisję Rolnictwa i Bezpieczeństwa dotyczącym
wyznaczenia parkingu dla osób niepełnosprawnych.
Radna Agnieszka Kaczor ponowiła wniosek o wycięcie wiszącej nad jezdnią dużej gałęzi przy drodze
powiatowej Sienno-Nowa Wieś.
Radny Antoni Ćwikliński zgłosił o uzupełnienie lampy na oświetleniu ulicznym i zarzucenie kabla, bo nie ma
w tym miejscu, w Trzemsze Górnej obok posesji p. Gawrońskiej i p. Chachuły.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zgłosił uzupełnienie lampy w oświetleniu ulicznym przy ulicy
Ostrowieckiej za mostem w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest to miejsce zupełnie nieoświetlone,
wskazane byłoby uzupełnić lampę ze względów bezpieczeństwa.
Radna Jadwiga Gajos zgłosiła uzupełnienie lampy w Jaworze Soleckim wzdłuż rzeki .
Radna Sylwia Borek zgłosiła uzupełnienie lampy w Starej Wsi obok posesji p. Druzic.
Radna Małgorzata Dygas-Gruszczyńska zapytała czy jest możliwość założenia lamp solarnych w miejscu, gdzie
nie ma przeciągniętych kabli oświetlenia ulicznego. W miejscowości Krzyżanówka są nowe słupy ale nie ma
podciągniętego kabla. Czy jest możliwość zamontowania lamp samoładujących się i jaki jest to koszt.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż koszt jednej lampy solarnej dającej półmrok to 2.800,00 zł. Lepsza
lampa dająca więcej światła kosztuje 5.600,00 zł.
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Radna Małgorzata Dygas-Gruszczyńska zapytała jaki jest koszt przeciągnięcia kabla, tam brakuje kabla na
długości około 100 mb. Mieszkańcy zgłaszają to od kilku lat, korzystają z oświetlenia bocznego przy domach.
Radna Cecylia Małaczek zgłosiła konieczność opróżnienia koszy zamontowanych przy przystankach
autobusowych.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż opróżnienie koszy zostało już zlecone Zakładowi Usług
Komunalnych. W przypadku koszy przy sklepach zostanie przekazany klucz od kosza aby odpady były
odbierane przez Remondis.
Radny Julian Siwek zgłosił potłuczenie lustra ulicznego na skrzyżowaniu dróg w Osówce, prosił o wymianę.
Sołtys wsi Tarnówek prosiła o zgłoszenie do powiatu wyrównania poboczy przy drodze powiatowej
w Tarnówku. Pobocza zostały uszkodzone podczas robót przy budowie kanalizacji. Została wykopana na
wierzch glina, która przy każdym deszczu uniemożliwia zjechanie na pobocze, samochody się topią. Inwestor
obiecał, że po zakończeniu budowy kanalizacji wyrównają to ale nie zostało zrobione. Zgłosiła również
konieczność wycięcia drzew na poboczach drogi od Starej Wsi do Tarnówka. Gałęzie rozrosły się bardzo blisko
jezdni , podczas wymijania zarysowują szyby samochodów.
Radna Cecylia Małaczek przekazała zgłaszane przez mieszkańców uwagi dotyczące pracy równiarki. Używana
przez Zakład Usług Komunalnych równiarka nie zdaje egzaminu. Dobrze byłoby aby zakupiona została
większa równiarka mająca większe możliwości wyrównywania dróg, obecnie używana tylko przepycha szlakę.
Zwróciła uwagę, że jeśli robi się drogę agregatami, to powoduje, że wyrywane są kamienie i robią się jeszcze
większe ubytki, które później trudno zasypać.
Nie zgłoszono innych wniosków ani pytań.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych za 2015 rok w terminie do dnia 30 kwietnia.
Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował o mającym się odbyć w dniu 16 marca o godzinie 11.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy spotkaniu informacyjnym z udziałem przedstawicieli ARiMR . Prosił sołtysów
o przekazanie informacji mieszkańcom i zachęcił do wzięcia udziału w spotkaniu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek obrad XVI sesji został wyczerpany i zamknął sesję.

Przewodniczący Rady Gminy
Sporządził:

mgr Roman Markiewicz
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