Protokół Nr XVIII/2016
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 05 maja 2016 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 9.00 – 9.26.
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.Radny Rady Powiatu w Lipsku
5.Redaktor Naczelny Rozgłośni „Twoje Radio Lipsko”
6.sołtysi

- 14
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Jolanta Karolik
- Paweł Niedziela
- Władysław Bajkowski
- 22 osoby

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XVII/2016 z sesji odbytej w dniu 18 kwietnia 2016 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru założenia szkoły muzycznej I stopnia w Gminie Sienno.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
6.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad:
Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz. Po sprawdzeniu podpisów na liście
obecności stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny usprawiedliwiony był
radny Andrzej Lipiec. Następnie Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych, Wójta Gminy, Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz zaproszonych gości. Poinformował, iż po przesłaniu radnym
materiałów na sesję Wójt Gminy przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016
rok o wprowadzenie jej do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Wójt Gminy Mariusz Strąk przedłożył projekt uchwały uzasadniając potrzebę przyjęcia zmiany polegającej na
zabezpieczeniu w budżecie środków w wysokości 17.000,00 zł na zakup motopompy pożarniczej dla jednostki
OSP w Siennie. Wójt Gminy wyjaśnił, iż pojawiła się możliwość pozyskania dotacji w wysokości 50% kosztów na
zakup motopompy pożarniczej, należy zabezpieczyć w budżecie środki własne aby móc ubiegać się o dotację.
Prosił o pozytywne ustosunkowanie się do proponowanej zmiany.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował umieszczenie przyjęcia uchwały w sprawie zmian w Uchwale
Budżetowej w punkcie 5 porządku obrad, następnie przedstawił proponowany porządek obrad z wnioskowaną
zmianą.
Nie zgłoszono innych wniosków ani uwag do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Rada przyjęła porządek obrad w głosowaniu jawnym , jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XVII/2016 z sesji odbytej w dniu 18 kwietnia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XVII/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 informując
o następujących sprawach:
- wydano cztery zarządzenia;
- skierowano do Rady Gminy dwa projekty uchwał.
Nie zgłoszono pytań do sprawozdania z pracy Wójta.
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Ad.4.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru założenia szkoły muzycznej I
stopnia w Gminie Sienno. Wskazał, iż funkcjonujące w Siennie Ognisko Muzyczne jest stopniowo wygaszane.
Mieszkańcy oczekują aby ognisko muzyczne funkcjonowało nadal, niestety na bazie tego ogniska jest to dosyć
duże obciążenie dla gminy, w takiej formie nie jesteśmy w stanie tego kontynuować. Po licznych dywagacjach,
zasięgnięciu opinii z różnych źródeł, n.in. z Centrum Edukacji Artystycznej postanowiliśmy utworzyć od 01
września br. szkołę muzyczną I stopnia. Szkoła mieściłaby się w ZSOiP w Siennie, wykorzystana byłaby
infrastruktura tej szkoły. Aby szkoła powstała wymagana jest zgoda Rady Gminy.
Radny Julian Siwek zapytał jaki byłby w przybliżeniu koszt utrzymania tej szkoły.
Wójt Gminy odpowiedział , iż na obecną chwilę nie poda dokładnych kosztów, będą one zależne od ilości
uczniów. Nadmienił, iż w takiej szkole waga subwencji na jednego ucznia wynosi 2,01, a więc szkoła dostanie
dwukrotnie wyższą subwencję, jak w przypadku zwykłej szkoły .
Radny Antoni Ćwikliński wyraził podziękowanie za podjęte w tym kierunku starania.
Radna Jadwiga Gajos zapytała , czy wiadomo ile będzie dzieci, bo zaczynamy działać a nie wiemy ile będzie tam
osób, jakie koszty, czy nam wystarczy subwencji.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż nauczyciele będą zatrudniani adekwatnie do liczby uczniów, nabór uczniów będzie
nieograniczony.
Radna Cecylia Małaczek wyraziła podziękowanie dla Wójta Gminy za podjęcie decyzji o organizacji szkoły
muzycznej. Podkreśliła, iż rodzice walczyli o to aby utrzymać w gminie kształcenie muzyczne. Do szkoły, jak
rozumie będą przyjmowane również dzieci spoza naszego regionu, nie będzie ograniczeń.
Wójt Gminy Mariusz Strąk zapewnił, że żadnych ograniczeń nie będzie, wskazane jest wręcz aby jak największa
grupa uczniów uczęszczała do tej szkoły, bo wiadomo, że wówczas wzrasta prestiż szkoły, a i zarazem gminy.
Wójt poinformował, iż przed podjęciem decyzji odwiedził wraz z dyrektorem Ogniska Muzycznego w Siennie
szkołę muzyczną w miejscowości Ruszkowice gmina Borkowice. Stworzona tam infrastruktura jest przepiękna.
Szkoła jest bogato wyposażona, powstała na bazie opuszczonego budynku szkoły podstawowej. My mamy
budynek, odchodzą więc koszty adaptacji, wykorzystane zostaną sale szkolne. Szkoły nie będą ze sobą
kolidować, zajęcia w szkole muzycznej odbywać się będą w godzinach popołudniowych, po godzinie
piętnastej. Wójt zaznaczył, iż jest to duży plus, bo dzieci po zakończonej nauce w szkole ogólnokształcącej
zostawałyby na zajęcia w szkole muzycznej. Jest stołówka, nie będzie problemu z posiłkiem aby dzieci nie były
głodne w oczekiwaniu na zajęcia muzyczne. Wójt wskazał, iż takie rozwiązanie byłoby dobre, teraz tylko
uzyskać pozytywną opinię Centrum Edukacji Artystycznej oraz zgodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wójt poinformował, iż będą przyjeżdżać inspektorzy aby ponownie ocenić warunki szkoły
i trzeba mieć nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
Radny Krzysztof Sieczka przekazał, iż większość osób wypowiadających się w sprawie zamiaru utworzenia
szkoły muzycznej uważa, iż szkoła muzyczna ma większy prestiż od ogniska muzycznego , chociażby przez to,
że uzyskuje się świadectwo jej ukończenia. Ponadto jest obiekt i można go wykorzystać. Jeżeli udałoby się
utworzyć szkołę muzyczną byłoby to bardzo dobre dla całego społeczeństwa Sienna.
Wójt Gminy Mariusz Strąk nadmienił, iż najbliższe szkoły muzyczne znajdują się w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Radomiu, Kozienicach. Jeśli taka szkoła powstanie będzie to dla gminy duży prestiż.
Nie zgłoszono innych uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Beata Ćwik poinformowała, iż komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
zamiaru założenia szkoły muzycznej I stopnia w Gminie Sienno.
Rada przyjęła uchwałę Nr XVIII/98/2016 w głosowaniu jawnym, 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym,
głosów przeciwnych nie było, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.5.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na
2016 rok. Uchwała dotyczy wprowadzenia do budżetu zadania pod nazwą zakup motopompy pożarniczej dla
OSP w Siennie” . Zakup planowany w wysokości 34.000 zł z dofinansowaniem z WFOŚiGW w wysokości 50% .
W budżecie zabezpieczona zostanie kwota 17.000,00 zł, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie. Skarbnik
Gminy omówiła projekt uchwały. Podkreśliła, iż ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie, jest to tylko
przeniesienie w dziale między paragrafami.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
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Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały. Zwróciła uwagę aby projekty zmian były dostarczane do komisji we wcześniejszym terminie.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XVIII/99/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.6.Radny Antoni Ćwikliński zgłosił pilną potrzebę oznakowania przepustu na drodze Sienno-Bałtów przy
posesji p. Liznera w Trzemsze. Poinformował, iż łatwo tam wpaść, pobocze jest w tym miejscu strome . Jest to
miejsce niebezpieczne, zgłaszał tę sprawę ale nie została załatwiona, prosi o ponaglenie w powiecie.
Wójt Gminy przyjął zgłoszenie.
Sołtys wsi Kadłubek podziękowała w imieniu rodziców i dzieci uczęszczających do Ogniska Muzycznego
w Siennie za starania o utworzenie szkoły muzycznej.
Sołtys wsi Sienno zgłosił konieczność uporządkowania posesji w rynku w Siennie obok banku.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż jest to posesja prywatna. Prowadzone są rozmowy z właścicielami
działki, są w tej chwili w trakcie wymeldowywania. Po wymeldowaniu będzie możliwe wydanie zezwolenia
przez nadzór budowlany na rozbiórkę tego budynku.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, czy znane jest rozstrzygnięcie wniosków złożonych o dofinansowanie na drogi.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż Urząd Marszałkowski nie ogłosił jeszcze wyników naboru wniosków.
Radny Kazimierz Boniatowski zgłosił problem z funkcjonowaniem świetlicy w Wierzchowiskach Pierwszych.
Zgłosił, że po wynajęciu na imprezę świetlica nie została odpowiednio zabezpieczona. Zdaniem radnego jest to
niedopuszczalne, powinno być po imprezie posprzątane, ktoś powinien za to odpowiadać.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż zgodnie z przyjętym regulaminem świetlic to sołtys odpowiada za stan
świetlicy.
Sołtys wsi Wierzchowiska Pierwsze wyjaśniła, iż świetlica była wynajęta na imprezę na dwie doby, było
opłacone i została oddana w należytym stanie. Zapewniła, że kontrolowała wszystko nie bieżąco. Umowa była
podpisana z osobą dorosłą i ta osoba za wszystko odpowiadała.
Wójt Gminy Mariusz Strąk podkreślił, iż najważniejsze jest aby świetlica została oddana w należytym stanie.
Sołtys wsi Wierzchowiska zapewniła, że wszystko jest w porządku . Zostało posprzątane, jeśli było coś nie tak,
zostało poprawione.
Radna Lidia Łepecka zapytała, czy w związku z planowanym remontem w strażnicy myślano o powiększeniu
powierzchni dla biblioteki.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż będzie przeprowadzony jedynie gruntowny remont pomieszczeń, na obecną chwilę nie
widzi możliwości przeniesienia biblioteki, bo nie ma takiego obiektu.
Radny Kazimierz Boniatowski wskazał, iż obok są pomieszczenia , które mogłyby być dla biblioteki. Podkreślił,
iż w bibliotece jest naprawdę ciasno.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż w pomieszczeniach obok mieści się świetlica socjoterapeutyczna. Na chwilę obecną nie
ma takiego pomieszczenia, żeby móc przenieść bibliotekę.
Radny Julian Siwek i Kazimierz Boniatowski polemizowali na temat wynajmu świetlic.
Sołtys wsi Wierzchowiska Pierwsze interweniowała w sprawie przyspieszenia remontu dróg dojazdowych.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż nie da się wszystkich dróg zrobić od razu, kierownik ZUK informował o
tym na poprzedniej sesji. Pocieszył, iż dniu dzisiejszym ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie drugiego
odcinka drogi asfaltowej. Będzie tam zrobiony asfalt, a jeśli chodzi o pozostałe drogi prosi o cierpliwość.
Radna Ewa Mazur zapytała o założenie lamp w Aleksandrowie od Górek oraz od lasu w Dąbrówce.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż będzie zrobiony projekt i będzie to doświetlone. Wyjaśnił, iż w chwili
obecnej wszystkie siły są skierowane na trwającą kontrolę, pracownicy są zaabsorbowani pisaniem wyjaśnień
dla inspektorów kontroli. Po zakończeniu kontroli zostanie to zrobione nie później, niż w czerwcu.
Nie zgłoszono innych wniosków ani pytań.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek obrad XVIII sesji został wyczerpany i zamknął sesję.

Przewodniczący Rady Gminy
Sporządził:

mgr Roman Markiewicz
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