Protokół Nr XXV/2016
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 9.00 – 10.00.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz.
Protokołował inspektor UG Barbara Capała.
W sesji wzięli udział:
1.Radnych
2.Wójt Gminy
3.Sekretarz Gminy
3.Skarbnik Gminy
4.Dyrektor GOK w Siennie
5.sołtysi

-

15
Mariusz Strąk
Piotr Dąbrowski
Jolanta Karolik
Anna Ziętala
20 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2016 z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2016 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2016 rok.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2016 - 2021.
8.Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na rok 2017.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2017-2021
10.Interpelacje i wnioski.
11.Spotkanie opłatkowo-noworoczne.
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
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny był radny Kazimierz Boniatowski.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono uwag ani wniosków do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek obrad został zatwierdzony.
Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXIV/2016 z sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XXIV/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Ad.3.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie pomiędzy sesjami .
Na sesję przybył radny Kazimierz Boniatowski.
W ramach swojego sprawozdania Wójt Gminy poinformował o następujących sprawach:
-wydano trzy zarządzenia;
-skierowano do Rady Gminy trzy projekty uchwał;
-zakończono i odebrano modernizację dróg wykonaną w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Sienno” z dofinansowaniem ze środków unijnych. W ramach zadania wykonano
łącznie 7.207 mb dróg o nawierzchni asfaltowej;
-dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sienno w 2017 roku realizować będzie
konsorcjum firm M.B.BUS Mirosław Buszkiewicz i PKS S.A. Ostrowiec Świętokrzyski za kwotę 342.720,00 zł;
- sprzedana została nieruchomość przy ul. Tylnej w Siennie za kwotę 14.907,60 zł.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania z pracy Wójta.
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Ad.4.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż w dniu 19 grudnia złożył rezygnację
z członkostwa w Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja przygotowała projekt uchwały
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego. Przewodniczący Rady
Gminy zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Tuzinka na członka Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa
Publicznego.
Radny Zbigniew Tuzinek wyraził zgodę na kandydowanie.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zgłoszoną kandydaturą radnego Zbigniewa Tuzinka.
Rada zatwierdziła kandydaturę w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał tekst uchwały w sprawie zmiany składu osobowego
Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXV/142/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za.
Ad.5. Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski udzielił wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie nadania statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie. Poinformował, iż Gminny Ośrodek Kultury w Siennie jest jednostką
organizacyjną gminy posiadającą osobowość prawną i musi posiadać statut. GOK posiada statut nadany
w 2005 roku. Dyrektor GOK Pani Anna Ziętala zgłosiła potrzebę uaktualnienia statutu i przedłożyła projekt,
który został wspólnie dopracowany. Przedłożony przez Wójta Gminy projekt nowego statutu zawiera
rozszerzone i uaktualnione zapisy dotyczące celów działalności oraz zadań realizowanych przez GOK, m.in.
w zakresie rekreacji, sportu, udziału w targach, wystawach, promocji gminy. Uściślono zapisy dotyczące
organizacji pracy, finansów, gospodarowania majątkiem gminy, załączono logo GOK. Sekretarz podkreślił, iż
proponowane zapisy odpowiadają obecnym potrzebom w zakresie działalności GOK.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia przedstawiła opinię. Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXV/143/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za.
Ad.6.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na
2016 rok. Omówił proponowane zmiany w dochodach i wydatkach.
Radna Lidia Łepecka zapytała o kwotę podatku VAT, czy jest to z całego roku, czy z jakiejś inwestycji.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik wyjaśniła, iż są to rozliczenia z lat ubiegłych.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag 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 Uchwale budżetowej na 2016 rok.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXV/144/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za.
Ad.7.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na
lata 2016-2021.
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.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXV/145/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.8.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił autopoprawki do projektu budżetu na 2017 rok. Na wstępie
zaznaczył, iż zgłoszone do projektu budżetu przez radnych wnioski zostały w większości uwzględnione,
ubolewał, iż nie udało się umieścić wszystkich zgłoszonych potrzeb.
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Wójt Gminy omówił zmiany w projekcie budżetu na 2017 rok w dochodach: dochody z dzierżawy autokaru
kwota 56.910,00 zł, realizacja programu „Na własne konto” przy ZSOiP w Siennie kwota 2.000,00 zł,
przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na świadczenia wychowawcze
kwota 4.000.060,00 zł, dochody z dzierżawy ośrodka sportowo-rekreacyjnego kwota 10.800,00 zł. Razem
planowane dochody zwiększają się o 69.710,00 zł i po zmianie kwota planowanych dochodów na 2017 rok
wynosiła będzie 23.565.506,00 zł. Po stronie wydatków zmiany przedstawiają się następująco: zmniejszono
wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 70.000,00 zł i środki te przeniesiono na zakup samochodu
ciężarowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Siennie, a zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę
79.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok”, zmniejszenie planu
wydatków o kwotę 17.000,00 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego do wartości po
przetargowych, zwiększenie wydatków na realizację programu „Na własne konto” przy ZSOiP w Siennie
kwota 2.410,00 zł, zwiększenie wydatków na dowóz uczniów kwota 13.000,00 zł, zwiększenie planu
wydatków na instalację nowych punktów oświetlenia ulicznego na ul. Radomskiej kwota 15.000,00 zł,
zwiększenie dotacji dla ZUK na zakup samochodu ciężarowego o kwotę 70.000,00 zł, zmniejszenie planu
wydatków na opiekę nad zwierzętami o kwotę 5.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie
świetlic o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększenie na dotację dla GOK o kwotę 51.000,00 zł, budowę ogrodzenia
działki gminnej w Nowej Wsi kwota 37.000,00 zł, przebudowę świetlicy w Jaworskiej Woli – przebudowa
łazienki i podłączenie szamba - kwota 20.000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie ośrodka
sportowo-rekreacyjnego w Siennie o kwotę 36.000,00 zł – w dziale pozostały środki na utrzymanie innych
ośrodków sportowych w kwocie 10.000,00 zł, w tym zakup dwóch bramek i opłatę energii do ośrodka
sportowego. Tu Wójt Gminy nadmienił, iż Komisja Budżetowa wnioskowała o wyremontowanie boiska
znajdującego się za ZSOiP aby młodzież szkolna korzystała również z tego boiska, a boisko na obiekcie
sportowo-rekreacyjnym nie było nadmiernie eksploatowane. Wójt Gminy kontynuował objaśnianie zmian
w projekcie budżetu gminy na 2017 rok. Zwiększa się wydatki na szkolny związek sportowy o kwotę 100,00 zł
oraz następują przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach klasyfikacji budżetowej. Razem
planowane wydatki zwiększą się o kwotę 163.010,00 zł i po zmianie kwota planowanych wydatków na 2017
rok będzie wynosiła 22.503.066,00 zł. Źródłem finansowania deficytu powstałego pomiędzy planowaną
zmianą dochodów i wydatków w kwocie 93.300,00 zł są przychody z tytułu wolnych środków. Budżet po
zmianach zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości 1.062.440,00 zł, planowane przychody wyniosą
93.300,00 zł, planowane rozchody 1.155.740,00 zł. Wójt Gminy kończąc wypowiedź prosił o przychylne
odniesienie się do proponowanych poprawek i przyjęcie budżetu na 2017 rok.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik odczytała uchwałę Nr Ra.412.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017.
Radna Ewa Mazur zapytała o realizację drogi w Eugeniowie do p. Kądzieli, która nie została uwzględniona na
2017 rok, a Wójt obiecał na spotkaniu z Komisją Budżetową, że będzie zrobiona.
Wójt Gminy Mariusz Strąk sprostował, iż nie obiecywał, że droga będzie zrobiona w 2017 roku. Zapewnił, że
będzie zrobiona do końca 2018 roku.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do przedstawionych materiałów.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż Komisja nie wniosła żadnych uwag
i zaopiniowała pozytywnie projekt Uchwały Budżetowej na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2017 rok.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXV/146/2016 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz oraz radny Antoni Ćwikliński życzyli Wójtowi Gminy
pomyślnej realizacji budżetu.
Wójt Gminy Mariusz Strąk podziękował za uchwalenie budżetu na 2017 rok. Wskazał, iż jest to dobry budżet,
który pozwoli rozwijać gminę, pozwoli realizować zamierzenia oraz wnioski mieszkańców i państwa radnych.
Ad.9.Skarbnik Gminy Jolanta Karolik przedstawiła zmiany do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2017-2021. Następnie odczytała opinię Ra.413.2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie opinii
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o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sienno na lata 2017-2021.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała o materiały dotyczące uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata 2017-2021.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik wyjaśniła, iż projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sienno na lata 2017-2021, tak jak i uchwały budżetowej na 2017 rok, został przedłożony na
poprzedniej sesji, a na dzisiejszą sesje radni otrzymali poprawki do projektu.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do przedstawionych materiałów.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż Komisja nie wniosła żadnych uwag
i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na
lata 2017-2021.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXV/147/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienno na lata
2017-2021 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 15 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.10.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał podziękowanie dla radnych od Polskiego
Związku Niewidomych Koło w Lipsku za wsparcie finansowe udzielone na zakup zegarków mówiących dla
członków koła. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Wojewody Mazowieckiego –
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zarządzenia zastępczego dotyczącego
wprowadzenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów
udokumentowanych złóż kopalin.
Wójt Gminy Mariusz Strąk prosił o dotrzymywanie ustalonego terminu składania wniosków do projektu
budżetu, maksymalnie do dnia 30 września.
Radny Zbigniew Tuzinek przypomniał i prosił o uwzględnienie potrzeb dotyczących zamontowania luster na
terenie Jaworska Wola, Wyględów zgłoszonych przez sołtysa wsi Jaworska Wola na poprzedniej sesji.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż lustra będą sukcesywnie uzupełniane. Obecnie zamówionych
zostało sześć luster do realizacji wcześniejszych wniosków składanych przez radnych. Jest to w trakcie
realizacji, jak również słupki ochronne na zakręcie ulicy Szkolnej.
Sołtys wsi Sienno prosił o interwencję w sprawie udostępnienia wejścia na klatkę schodową chorym
oczekującym w kolejce na zarejestrowanie do lekarza w ośrodku zdrowia w Siennie. Sołtys tłumaczył, iż
ośrodek otwierany jest tuż przed ósmą, a chcąc się zarejestrować trzeba być w kolejce już od siódmej.
Sugerował takie rozwiązanie, aby palacz odjeżdżający z ośrodka o godzinie siódmej pozostawiał otwarte
drzwi wejściowe budynku ośrodka, aby chorzy mogli schronić się przed zimnem na klatce schodowej.
Wójt Gminy Mariusz Strąk obiecał rozmowę z dyrektor NZOZ w tej sprawie.
Radna Jadwiga Gajos prosiła o częste monitowanie i ponaglanie zarządu dróg w sprawie budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej w Jaworze Soleckim. Argumentowała, iż budowa chodnika jest konieczna ze
względów bezpieczeństwa. Dzieci chodzą tą ulicą do szkoły, mieszkańcy do sklepów, a w niektórych
miejscach pobocza praktycznie nie ma. Po otwarciu przeprawy mostowej w Solcu na Wiśle ruch na drodze
jest wzmożony i czasem ciężko jest przejść.
Wójt Gminy odpowiedział, iż będzie osobiście rozmawiał w tej sprawie z dyrektorem w Radomiu. Przyznał, iż
wniosek jest jak najbardziej zasadny aby powstał taki element bezpieczeństwa jakim jest chodnik ze względu
na wzmożony ruch na tej drodze.
Radna Małgorzata Dygas –Gruszczyńska prosiła o ponowienie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg
o usunięcie krzewów przy drodze powiatowej w Krzyżanówce przy stawach.
Radny Julian Siwek prosił o interwencję w sprawie naprawienia pobocza drogi powiatowej przy sklepie
w Osówce. Radny nadmienił, iż było to kilkakrotnie zgłaszane w powiecie ale bezskutecznie.
Radna Cecylia Małaczek prosiła o interwencję i ponaglenie w sprawie wycięcia zasłaniającego widoczność
drzewa przy wyjeździe na drogę powiatową w Olechowie od strony lasu. Radna poinformowała, iż przed
świętami zdarzył się tam wypadek. Sprawa wycięcia tego drzewa była przez nią niejednokrotnie poruszana
w powiatowym zarządzie dróg ale jest to bez odzewu.
Radny Krzysztof Sieczka prosił o interwencję w powiecie w sprawie dokończenia niwelacji drogi powiatowej
ul. Lipskiej.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż będzie rozmawiał z powiatem. Zasugerował jednocześnie aby na
następną sesję zaprosić Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i przedstawić wszystkie potrzeby.
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Radni poparli sugestię.
Radna Cecylia Małaczek wypowiedziała się, że jest niezrozumiałym, bo często powiat z własnej inicjatywy
znakuje drzewa, które później wycina, a nie robi tego, gdzie jest problem i występuje zagrożenie.
Radny Julian Siwek zgłosił konieczność usunięcia krzaków przy drodze powiatowej do Osówki na zakręcie
w Pradze.
Radny Kazimierz Boniatowski prosił o wyrównanie dołów na drodze w Wierzchowiskach Pierwszych od p.
Przepiórki. Droga była wyrównana szlaką, a już wybiły się doły.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż droga była poprawiana 23 grudnia br. i wyraził zdziwienie, że już
zrobiły się doły.
Sołtys wsi Ludwików podziękował za wykonanie przyłącza do świetlicy. Polecił uwadze, iż w 2017 roku mija
termin OSN i trzeba przypilnować sprawy.
Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż na początku roku prowadzone były działania, aby nie było OSN
na terenie gminy, nie ma na obecną chwilę informacji o rozstrzygnięciu. Wójt podziękował za przypomnienie.
Nie zgłoszono innych pytań ani wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zaprosił wszystkich obecnych na sesji za pół godziny do sali
ślubów na spotkanie opłatkowo-noworoczne. Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek
obrad XXV sesji został wyczerpany i zamknął sesję.
Ad.11.W sali ślubów odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne z udziałem radnych, sołtysów
i pracowników administracji.
Przewodniczący Rady Gminy
Sporządził:

mgr Roman Markiewicz
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