Protokół Nr XX/2016
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 30 czerwca 2016 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 9.00 –
12.00. 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.sołtysi

- 13
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Jolanta Karolik
- 19 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XIX/2016 z sesji odbytej w dniu 30 maja 2016 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Informacja na temat stanu realizacji inwestycji gminnych planowanych na 2016 rok.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Sienno w 2015 roku.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2015 rok.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
8.Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Sienno.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie Gminy Sienno.
13.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno.
14.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno.
15.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu.
16.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2016 rok.
17.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno
na lata 2016-2021.
18.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 oraz radny Andrzej Małaczek.
Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz
sołtysów, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono wniosków ani uwag do porządku obrad.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XIX/2016 z sesji odbytej w dniu 30 maja 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XIX/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
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Ad.3.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami.
Poinformował o następujących sprawach:
1. Wydano następujące zarządzenia: Nr 25 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
2016 r.; Nr 26 w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady Rady Gminy; Nr 27 w sprawie
skierowania projektów uchwał pod obrady Rady Gminy; Nr 28 w sprawie zmian w składzie Komisji
Przetargowej Stałej; Nr 29 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.;
2. Skierowano do Rady Gminy następujące projekty uchwał: l) w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno; 2) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów; 3) w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości; 4) sprawie zmian w uchwale
w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; 5) w sprawie oceny
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie Gminy Sienno;
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sienno; 7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno; 8) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Lipskiemu; 9) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.; 10)w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2016- 2021.
3.Wnioski Gminy Sienno złożone do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji dróg ze
środków unijnych zostały pozytywnie ocenione i zostały umieszczone na liście zakwalifikowanych.
4.Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy termomodernizacji budynku szkoły w Jaworze
Soleckim - trwa procedura oceny złożonych ofert.
Radna Jadwiga Gajos zapytała o wyjaśnienie zarządzenia 28 - zmiany w składzie Komisji Przetargowej.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż jedna z osób będących w komisji odchodzi na emeryturę i na
jej miejsce weszła inna osoba.
Radna Jadwiga Gajos zapytała kiedy będzie wiadomo, na które drogi będzie dofinansowanie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż wszystkie drogi zostały zakwalifikowane. Wnioski złożono
w dwóch grupach. Pierwsza grupa to drogi Osówka-Wygoda, Kadłubek - wieża, Kochanówka-Kotłowacz,
zostały zakwalifikowane na 10 miejscu na 631 złożonych wniosków. Następne drogi w Jaworze
Soleckim dwa odcinki i drogi w Tarnówku zostały zakwalifikowane na miejscu 153. Na te drogi gmina
dostała dofinansowanie i będą realizowane. Kwota dofinansowania wynosi 1.545.079 zł. Jest już
oficjalne potwierdzenie, 31 lipca będzie podpisanie umowy. Natomiast Wierzchowiska Pierwsze
zakwalifikowano na 532 miejscu i tu nie należy się spodziewać, że będzie dotacja, bo do dofinansowania
zakwalifikowało się 248 wniosków. Wójt Gminy podkreślił, iż sukcesem jest, że tyle odcinków dróg
udało się przeforsować i uzyskać dofinansowanie.
Ad.4.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił informację o stanie realizacji inwestycji wg stanu na dzień
21.06.2016r. Przebudowa drogi gminnej Nr 190506W w Wierzchowiskach Pierwszych - podpisano
umowę z wykonawcą robót. Termomodernizacja i remont budynku strażnicy OSP w Siennie - podpisano
umowę, wykonawca realizuje roboty. Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Jaworze Soleckim
- wszczęto postępowanie przetargowe, otwarcie ofert przewidziano na dzień 24.06.2016 r., na dzień
dzisiejszy wykonawca jest już wybrany. Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Sienno VI etap - wykonawca realizuje roboty, ukończono 80% zakresu prac. Modernizacja budynku GOK w
Siennie - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W piątek mają
zapaść ostateczne decyzje, co do kształtu budynku, wielkości pomieszczeń, rozmieszczenia,
funkcjonalności. Wykonawca przedstawi projekt do akceptacji i będzie to już zakończenie etapu
projektowania. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Wierzchowiska
Pierwsze, Wierzchowiska Drugie - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wystąpiono o
pozwolenie na budowę. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sienno ul. Bałtowska, Trzemcha Dolna,
Trzemcha Górna - etap I - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
jest w trakcie opracowania. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siennie - opracowano dokumentację
projektowo-kosztorysową dla realizacji inwestycji. W planie jest połączenie tej dokumentacji
z dokumentacją na wodociąg i wystąpienie o dofinansowanie ze środków unijnych.
Instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego w Dąbrówce - wystąpiono do Zakładu
Energetycznego w wydanie warunków na podwieszenie kabla i montaż opraw oświetleniowych. Po
uzyskaniu zgody będzie realizowane. Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 621/1 w Nowej Wsi zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Po wykonaniu dokumentacji ogłoszony będzie
konkurs ofert i następnie będzie realizowane. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Siennie -
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złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy
dofinansowanie i podpisana została umowa, jeszcze będzie dofinansowanie z WFOŚiGW i środki własne.
Kolektory słoneczne - odnawialne źródła energii w gminie Sienno - wykonano dokumentację
projektowo-kosztorysową. W tej chwili 2-3 osoby czekają na dokumentację ze względu na inne warunki
techniczne. Przebudowa drogi gminnej nr 190533W ul. Partyzantów - etap II - rozpoczęto regulację
stanu prawnego drogi. W obszar tej drogi wchodzą działki prywatne. Ustaleni zostali właściciele działek
i prowadzone będą rozmowy w kierunku odkupienia albo nieodpłatnego przekazania. Ostatni odcinek
drogi jest własnością powiatu i będziemy dążyć aby powiat przekazał gminie nieodpłatnie tę część.
Przebudowa ujęcia wody w Dębowym Polu - nie rozpoczęto realizacji, nie ma na razie takiej potrzeby
a są większe priorytety. Rozbudowa stacji wodociągowej w Jaworze Soleckim - nie rozpoczęto
realizacji.
Nie zgłoszono pytań do informacji o stanie realizacji inwestycji.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.5.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz udzielił głosu Wójtowi Gminy Sienno.
Wójt Gminy Mariusz Strąk omówił realizację budżetu w 2015 roku. Przedstawił wysokości dochodów
i wydatków po stronie planu i wykonania. Omówił przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku
oraz realizację zadań inwestycyjnych. Przedstawił stan budżetu na zakończenie roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poprosił o odczytanie opinii R.I.O.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Nr Ra.166.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Sienno sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionych materiałów.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
Nie zgłoszono głosów w dyskusji.
Komisje problemowe nie zgłosiły uwag do realizacji budżetu w 2015 roku.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.6.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik omówiła sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
Nie zgłoszono pytań do sprawozdania finansowego za 2015 rok.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Beata Ćwik poinformowała, iż komisja analizowała
sprawozdania i nie wnosi zastrzeżeń do wykonania budżetu w 2015 roku.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Łepecka poinformowała, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2015
rok. Następnie przedłożyła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2015 rok wnosząc o jej
przyjęcie.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Sienno za 2015 rok.
Rada przyjęła uchwałę Nr XX/105/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.7.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz udzielił głosu Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Łepecka odczytała wniosek o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Sienno za wykonanie budżetu w 2015 roku.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz wskazał Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do
odczytania opinii R.I.O dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał Uchwałę Nr Ra.224.2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie opinii
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Siennie w sprawie udzielenia Wójtowi
absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015.
Radna Cecylia Małaczek odniosła się do zwiększenia stanu zaległości w podatkach
i
niepodatkowych dochodach gminy w stosunku do roku 2014. Zapytała, w jaki Wójt Gminy sposób
planuje poprawić ten stan rzeczy.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż głównym powodem zwiększenia zaległości w podatku były
skutki klęski suszy. Rolnicy głównie tym motywowali podania, jak również zdarzeniami losowymi typu
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padłe zwierzęta, czy choroba w rodzinie.
Radna Cecylia Małaczek poprosiła o wyjaśnienie zaległości w opłatach za odpady komunalne. Zaległości
zmniejszyły się, ale nadal są na dość znacznym poziomie.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż są prowadzone działania egzekucyjne poprzez Urząd Skarbowy,
gmina będzie się starać odzyskać wszystkie zaległości.
Radna Cecylia Małaczek wskazała, iż podobna sytuacja jest w podatku od środków transportowych.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, że podobnie jak w przypadku zaległości w opłatach za odpady
podejmowane są wszelkie kroki aby należności ściągnąć. Wskazał, iż działania gminy kończą się na
wysłaniu zawiadomienia do Urzędu Skarbowego i dalej to Urząd Skarbowy ściąga zaległości od
dłużników. Wójt Gminy wskazał, że znaczną część zaległości podatkowych stanowią należności
alimentacyjne.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta Gminy wyjaśnił, iż nałożenie na
gminy obowiązku prowadzenia spraw tzw. funduszu alimentacyjnego spowodowało nagły wzrost
zaległości podatkowych. Państwo próbuje wyegzekwować należności alimentacyjne na różne sposoby,
co jest bardzo trudne, a zaległości rosną lawinowo, w skali kraju są to horrendalne kwoty. Dalej
Sekretarz tłumaczył, iż większości są to zaległości nieściągalne, bo dłużnicy alimentacyjni albo nie
osiągają żadnych dochodów albo nie mają ich oficjalnie. W inny sposób jest bardzo trudno zmusić
takiego dłużnika do spłacenia zaległości. Sekretarz podkreślił, że zaległości alimentacyjne stanowią
ponad połowę zaległości podatkowych gminy. Nie są zależne od gminy a wpływają na ogólną wysokość
zaległości podatkowych.
Nie zgłoszono innych uwag ani pytań.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji
Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Sienno absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku.
Wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Łepecka przedłożyła projekt uchwały w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XX/106/2015 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Wójt Gminy Mariusz Strąk podziękował za zaufanie wyrażone w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz pogratulował uzyskania absolutorium i życzył
pomyślnej realizacji budżetu w br.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził piętnastominutową przerwę do godziny 10.30.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.8.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno. Poinformował, iż ubiegłoroczna zmiana
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowała gminy do przyjęcia na nowo uchwał
regulujących utrzymanie czystości i porządku. Ustawodawca określił termin osiemnastomiesięczny
upływający z dniem 31 lipca br.. Jedną uchwałę Rada przyjęła na nowo, dzisiaj Wójt przedkłada
pozostałe trzy uchwały. Regulamin określa obowiązki nakładane na mieszkańców w zakresie
utrzymania czystości i porządku. Uchwała wymagała zaopiniowania przez SANEPID, opinia jest
pozytywna. Sekretarz Gminy zwrócił uwagę na kilka regulacji, m.in. obowiązek utrzymania czystości
chodnika przez właściciela posesji, zakaz mycia z użyciem detergentów oraz naprawy samochodów na
własnej posesji. Zwrócił uwagę na zapisy dotyczące deratyzacji i utylizacji.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek poinformował, iż komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż do projektu załączona została opinia
SANEPID, jest ona pozytywna. Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowania nad
projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Sienno.
Rada przyjęła uchwałę Nr XX/107/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.9.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski omówił projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów. Wyjaśnił, iż Gmina przejmuje obowiązek zapewnienia mieszkańcom
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pojemniki na odpady. Skoro przejmuje, to wskazuje rodzaj i ilość pojemników, w które powinny być
zaopatrzone nieruchomości zabudowane i niezabudowane, częstotliwość odbierania odpadów
z nieruchomości. Wskazuje też, co mieszkańcy mogą zawieźć do punktu selektywnego zbierania
odpadów oraz w jaki sposób mieszkańcy mogą zgłosić nieprawidłowości w odbieraniu odpadów.
Sekretarz Gminy poinformował, iż ta uchwała również podlega zaopiniowaniu przez SANEPID, opinia
jest pozytywna.
Nie zgłoszono uwag ani pytań 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 sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Rada przyjęła uchwałę Nr XX/108/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.10.Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości udzielił Sekretarz
Gminy Piotr Dąbrowski. Poinformował, iż jest to kolejna uchwała, której obowiązek przyjęcia na nowo
nałożyła ustawa. Opłata jest typowym podatkiem ustalanym na podstawie deklaracji. Ustawodawca
określił dokładnie, co powinno się znaleźć w deklaracji, jakie dane musi zawierać. Ustawodawca nakazał
opracowanie deklaracji w formie papierowej i elektronicznej. Załączniki numer jeden i dwa to forma
papierowa, trzy i cztery jest to wzór deklaracji w formie elektronicznej.
Nie zgłoszono uwag ani pytań 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 ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli nieruchomości.
Rada przyjęła uchwałę Nr XX/109/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.11.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski udzielił wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Wskazał, iż ustalając stawki za pojemniki nie
wzięto pod uwagę pojemnika o pojemności 2,5 m³, który jest przydatny np. przy szkołach. Wójt Gminy
proponuje opłatę za odbiór odpadów za pojemnik o pojemności 2,5 m³ w wysokości 250,00 zł za
odpady selektywne i 350,00 zł za odpady zmieszane.
Radna Cecylia Małaczek zapytała, czy nie należałoby dopisać w uchwale przy stawkach 250,00 zł
i 350,00 zł , za jakiego rodzaju odpady są poszczególne stawki.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski wyjaśnił, iż wynika to z treści uchwały głównej, uzupełniane są tylko
stawki.
Nie zgłoszono innych uwag ani pytań 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 ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Rada przyjęła uchwałę Nr XX/110/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.

Ad.12.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski udzielił wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie oceny
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie Gminy
Sienno. Poinformował, iż obowiązkiem gminy jest dokonanie raz na cztery lata oceny aktualności
planów zagospodarowania przestrzennego. Powinna być dokonana ocena, w jakich kierunkach gmina
idzie, co powinno zostać zmienione. Sekretarz wskazał, iż w procedurze zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego niezbędne jest przyjecie uchwały w sprawie oceny aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sienno oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie Gminy Sienno.
Wyjaśnił, iż zapis §4 „Stwierdza się konieczność przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego” to nie nakaz, tylko wskazanie.
Radna Lidia Łepecka zapytała o całkowity koszt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż nie będzie zmiany całego planu, bo jest koszt ponad
200.000,00 zł. Zmiany będą tam, gdzie są pilne potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski nadmienił, iż ocena dotyczy całej gminy. Jest to bardzo
szczegółowe opracowanie.
Nie zgłoszono innych pytań 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 oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Sienno oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie
Gminy Sienno.
Rada przyjęła uchwałę Nr XX/111/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.13.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sienno.
Poinformował, iż złożone zostały wnioski przez przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać,
rozbudowywać firmy,
a nie mają takiej możliwości bez zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego. Zmiana całego planu jest bardzo kosztowna, dlatego najpierw będzie zmieniany tam,
gdzie jest pilna potrzeba.
W uzupełnieniu Sekretarz Gminy nadmienił, iż przyjmowane są dwie uchwały oddzielnie dla każdej
z miejscowości, aby w razie problemów prawnych z jedną uchwałą nie blokować możliwości drugiej
miejscowości.
Radna Agnieszka Kaczor zapytała, czy jeśli jest zaznaczony obszar całej miejscowości, to mogą jeszcze
złożyć wnioski inni mieszkańcy.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski odpowiedział, że w zaznaczonym obrębie będzie można składać
wnioski o zmianę przeznaczenia działki.
Nie zgłoszono innych pytań 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 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sienno dotyczącej miejscowości Wierzchowiska Pierwsze.
Rada przyjęła uchwałę Nr XX/112/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.14. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno. Wskazał, iż
tu również wzięto pod uwagę potrzeby zgłoszone przez przedsiębiorcę, któremu brak zapisu w planie
zagospodarowania przestrzennego blokuje rozwój firmy.
Nie zgłoszono pytań 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 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sienno dotyczącej miejscowości Ludwików.
Rada przyjęła uchwałę Nr XX/113/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.15.Wójt Gminy Mariusz Strąk udzielił wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu. Tłumaczył, iż chodnik przy ul. Bałtowskiej jest w stanie
fatalnym, chcemy wesprzeć powiat w zakupie materiałów do budowy chodnika w ilościach podanych
w projekcie uchwały.
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Radny Krzysztof Sieczka poparł zamiar. Wskazał, iż poprawi się i estetyka i bezpieczeństwo.
Radny Antoni Ćwikliński wskazał, iż chodnik jest za wąski. Dwie płyty, jak jest obecnie, to za mało.
Sugerował poszerzenie chodnika w stronę rzeki.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż chodnik zostanie poszerzony tam, gdzie będzie to możliwe.
Planowane jest też wzmocnienie skarpy rzeki płytami ażurowymi.
Radny Kazimierz Boniatowski zapytał, czy chodnik będzie po jednej stronie ulicy.
Wójt Gminy potwierdził.
Nie zgłoszono innych pytań do projektu uchwały .
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu.
Rada przyjęła uchwałę Nr XX/114/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.16.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik poprosiła o zgodę na wprowadzenie zmiany 3.888,00 zł zwrot
kosztów z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych po stronie dochodów refundacja z PUP i po
stronie wydatków w świadczeniach społecznych oraz w dochodach naliczenie podatku od
nieruchomości i podatku leśnego i po stronie wydatków takie same kwoty zapłata podatku od
nieruchomości i podatku rolnego.
Rada wyraziła zgodę przez aklamację.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2016 rok.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż komisja zaopiniowała
pozytywnie proponowane do wprowadzenia zmiany budżetowe.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały
w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2016 rok.
Rada przyjęła uchwałę Nr XX/115/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Ad.17.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2016-20121.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
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 2016-2021 .
Rada przyjęła uchwałę Nr XX/116/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych
Ad.18.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytania
zadane Wójtowi na poprzedniej sesji, na które nie dano odpowiedzi na sesji.
Wójt Gminy Mariusz Strąk udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące „barszczu Sosnowskiego”.
Oczekujemy na eksperta, który określi, czy ta roślina to rzeczywiście „barszcz Sosnowskiego”, bo nie
było przypadku poparzenia. Jest inna roślina bardzo podobna i trzeba zbadać to dokładnie, żeby
niepotrzebnie nie wprowadzać niepokoju wśród mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zapytał o plany wobec dawnego boiska piłkarskiego
szkolnego, które w tej chwili jest opuszczone i zaniedbane.
Wójt Gminy odpowiedział, iż planuje się przywrócić użytkowanie boiska w przyszłym roku, aby
wróciło z powrotem do eksploatacji. Boisko będzie służyć szkole, bo boisko na obiekcie sportowym jest
w tej chwili eksploatowane dosyć intensywnie. Chcemy dać taką alternatywę aby młodzież korzystała
również i ze starego boiska.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek zgłosił w imieniu komisji
wniosek o powołanie komisji suszowej już teraz, aby nie było za późno, jak w ubiegłym roku.
Wójt Gminy odpowiedział, iż wniosek zostanie uwzględniony.
Radny Antoni Ćwikliński poparł wniosek. Trzeba to zrobić jak najszybciej, bo żniwa nie będą czekały,
a już są straty na truskawce i powinno być to uwzględnione. Podkreślił, iż Rada ma prawo upomnieć się
o rolników i pomóc im. W roku ubiegłym rolnicy nie skorzystali, a przecież pieniądze zostałyby w naszej
gminie. Później taka sytuacja odbija się niekorzystnie i na Wójcie i na radnych i na sołtysach, którzy
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uczestniczą w sesjach. Źle by było, gdyby w tym roku sytuacja się powtórzyła, dlatego prośba, aby nie
czekać i powołać komisję jak najszybciej.
Radna Cecylia Małaczek zwróciła się do Wójta Gminy o skierowanie się do odpowiednich instytucji,
które oceniają stan suszy o zbadanie, w jakim stopniu susza występuje w gminie Sienno. Tak się składa
nieszczęśliwie, że opady omijają ten teren, susza dotknęła nasz rejon w sposób dotkliwy. Na podstawie
własnych upraw truskawki może powiedzieć, że jest o dwie trzecie plonu mniej i na pewno podobnie
jest w innych uprawach. Dlatego prosi o zwrócenie się do odpowiednich jednostek o zbadanie naszego
terenu, w jakim stopniu występuje u nas susza.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni przyznał, iż jest to jak
najbardziej zasadne. W tej chwili prowadzone są badania na terenie kraju, a tak się składa
nieszczęśliwie, że opady faktycznie omijają nasz rejon.
Sołtys wsi Tarnówek podziękowała radnym w imieniu mieszkańców, rady sołeckiej i swoim własnym,
że przychylili się do tego, aby wszystkie drogi boczne w Tarnówku zostały wyasfaltowane.
Podziękowała Wójtowi Gminy za inwencję i efektywność w tej kwestii, ponieważ od wielu lat
mieszkańcy zabiegali o te dróżki, a nigdy nie było na to pieniędzy. Podziękowała za dofinansowanie
organizacji Dnia Dziecka w świetlicy w Tarnówku oraz za odświeżenie pomieszczeń świetlicy.
Wójt Gminy podziękował i równocześnie wskazał, iż jest to również zasługa Pani sołtys, która zabiegała
o zrobienie wszystkich dróżek bocznych, aby nie różnicować mieszkańców.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, czy byłaby możliwość instalowania baterii fotowoltaicznych w naszej
gminie. Gdyby taka możliwość istniała radna wolałaby zrezygnować z solarów i poczekać nawet rok na
baterie fotowoltaiczne.
Wójt Gminy odpowiedział, iż zasięgnie w tej sprawie informacji i udzieli odpowiedzi.
Radny Julian Siwek zapytał Wójta, czy przyjęto jakieś rozwiązanie po oględzinach kanalizacji w świetlicy
w Osówce. Instalacja została źle zrobiona, założone są kolanka 90%, nie ma szansy aby był odpływ.
Wójt Gminy odpowiedział, iż nie informował się w tej sprawie. Trzeba zapytać pracownika, który się
tym zajmuje i ma protokół z oględzin. Jeśli instalacja jest wadliwa, to trzeba wymienić odpływ.
Radna Agnieszka Kaczor zapytała o zamontowanie luster drogowych na terenie gminy.
Wójt Gminy odpowiedział, iż jest to w planach, na przyszłej sesji podjęta zostanie stosowna uchwała.
Radna Cecylia Małaczek zgłosiła wniosek o przywiezienie koszy na śmieci do świetlicy w Olechowie.
Wójt Gminy odpowiedział, że koszy nie ma w żadnej świetlicy.
Radna argumentowała potrzebę tym, iż odbywają się tam zajęcia z dziećmi i czasem powstają odpady.
Do tej pory gromadzone były w workach, ale lepiej byłoby, aby były zamontowane kosze.
Sołtys wsi Osówka zgłosił wniosek o oczyszczenie stawu w Osówce. Wygląda to bardzo źle, jest to na
łuku drogi, ludzie przejeżdżając zwalniają i widzą to wszystko. Chodzi o poprawienie estetyki wsi.
Wójt Gminy obiecał, iż postara się znaleźć na to jakieś środki.
Nie zgłoszono innych wniosków ani pytań.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż pod koniec lipca może odbyć się sesja w związku
z zamiarem utworzenia szkoły muzycznej. Prosił o uwzględnienie tego przez radnych w swoich planach
wakacyjnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek obrad XX sesji został wyczerpany i zamknął sesję.

Przewodniczący Rady Gminy
Sporządził:

mgr Roman Markiewicz
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