Protokół Nr XXVI/2017
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 06 lutego 2017 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 9.00 – 12.10.
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.Starosta Powiatu Lipskiego
5.Członek Zarządu Powiatu Lipskiego
6.Radny Rady Powiatu Lipskiego
7.Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku
8.sołtysi
9.mieszkańcy gminy

- 14
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Jolanta Karolik
- Roman Ochyński
- Lucyna Gaik
- Paweł Niedziela
- Andrzej Zemeła
- 20 osób
- 2 osoby

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XXV/2016 z sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Informacja Powiatu Lipskiego dotycząca planowanych zamierzeń na 2017 rok z uwzględnieniem zadań
drogowych na terenie Gminy Sienno.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu.
8.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Sienno dla
Zakładu Usług Komunalnych w Siennie środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku
od towarów i usług.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
10.Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Sienno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2017 rok.
12.Zatwierdzenie sprawozdań z pracy Rady Gminy i komisji problemowych w 2016 roku.
13.Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i komisji problemowych na 2017 rok.
14.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
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny usprawiedliwiony był radny Andrzej Małaczek.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono uwag ani wniosków do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek obrad został zatwierdzony.
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Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXV/2016 z sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XXV/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
informując o następujących sprawach:
-wydano osiem zarządzeń;
-skierowano do Rady Gminy siedem projektów uchwał;
- wniosek gminy złożony do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków został zakwalifikowany do udzielenia dotacji ze środków unijnych.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania z pracy Wójta.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poprosił Skarbnik Gminy Sienno o odczytanie, przed
przystąpieniem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, opinii R.I.O o prawidłowości planowanej
przez Gminę Sienno kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2021.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik odczytała Uchwałę nr Ra.74.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez
Gminę Sienno kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2021.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zapytał, czy radni mają pytania do przesłanego w materiałach
na sesję „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.4.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz powitał przedstawicieli Powiatu Lipskiego obecnych na
sesji – Starostę Powiatu Pana Romana Ochyńskiego oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
pana Andrzeja Zamełę.
Starosta Powiatu Lipskiego Pan Roman Ochyński na wstępie wypowiedzi podziękował za zaproszenie na sesję.
Odnosząc się do tematyki punktu czwartego zaznaczył, iż w temacie planowanych zamierzeń drogowych na
terenie gminy miałby niewiele do powiedzenia, chciałby przedstawić całość zadań jakie Powiat realizuje.
Podkreślił, iż Powiat nie został powołany tylko do tego, aby realizować zadania inwestycyjne na drogach.
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych będący komórką wydzieloną do tych zadań dysponuje budżetem 1,5 mln
złotych na całoroczne utrzymanie , tj. na zatrudnienie, utrzymanie bazy i sprzętu, zadania na drogach, w tym
zimowe utrzymanie dróg. Starosta poinformował, że istnieją drogi powiatowe nie mające jeszcze nawierzchni
bitumicznej. W gminie Sienno, mimo, że ma najdłuższą ilość dróg powiatowych, drogi nie asfaltowe nie
występują, a np. w sąsiedniej gminie Rzeczniów jest parę kilometrów takich dróg. W innych gminach
w powiecie też są takie drogi, że trudno nimi przejechać. Dalej Starosta Powiatu Lipskiego przedstawił sytuację
finansową. Poinformował, iż od trzech lat powiat boryka się z bardzo dużymi problemami finansowymi
wynikłymi po kontroli subwencji oświatowej. Wskazał, iż było to po okresie, w którym zapadały ważne decyzje
w oświacie powiatowej. Zlikwidowany został Dom Dziecka w Solcu nad Wisłą i utworzono w to miejsce
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, wówczas utworzono też placówki w Siennie. Zarząd Powiatu szedł w tym
kierunku aby przesuwać środki z subwencji na kształcenie specjalne, na utrzymanie pozostałych placówek
oświatowych. Waga subwencji oświatowej na kształcenie specjalne jest duża, wynosi 9,5, przepisy nakazują
aby środki na prowadzenie kształcenia specjalnego były wyodrębnione. Starosta przedstawił stan oświaty w
powiecie. Następnie poinformował, iż Urząd Kontroli Skarbowej kontrolował powiaty, w których było
kształcenie specjalne za lata 2010, 2011,2012. Wówczas do Warszawy podawana była liczba zgłoszonych
wychowanków na dzień 30 września, to było 52 osoby, natomiast kontrolujący wzięli pod uwagę liczbę
faktycznie przebywających wynoszącą 31 osób. Skontrolowane zostały też inne placówki, m.in. ośrodek
w Hucie, gdzie zarzucono brak dokumentów z poradni stwierdzających sprzężone niepełnosprawności. Po
podsumowaniu nad powiatem ciąży zwrot kwoty prawie 1,5 mln zł, po negocjacjach z ministerstwem powiat
zyskał możliwość spłaty ratalnej lub pomniejszonej o 980.000,00 zł nakładów poniesionych przy tworzeniu
ośrodka. Starosta poinformował, iż powiat wniósł odwołanie od decyzji i jest dobrej myśli, że sprawa ta
znajdzie pomyślne zakończenie. Z powodu ciążącej konieczności zwrotu środków ma jest problem
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z uzyskaniem jednoznacznej opinii R.I.O, ale mimo wielu uwag R.I.O powiatowi udaje się zamknąć budżet.
Z tego względu powiat nie ma możliwości zaplanowania wielu inwestycji, nie stać go na wkład własny przy
dofinansowaniu z zewnątrz. Dalej Starosta Powiatu Lipskiego poinformował, iż na teren gminy Sienno powiat
ma przygotowane trzy projekty na drogi. Droga Stara Wieś planowana była z dofinansowaniem z Narodowego
Funduszu Dróg Lokalnych, kosztorys opiewa na kwotę 2.700.000,00 zł co daje konieczność posiadania
1.300.000,00 zł wkładu własnego. Zakładając udział 10% gminy w kosztach, powiat musiałby mieć milion
złotych na tę drogę. Dalej Starosta Powiatu wyjaśniał, iż pieczę nad drogami przejęło Ministerstwo Transportu
i Budownictwa wprowadzając rygory, że droga powiatowa musi mieć 6mb szerokości, a jeśli mają być przy tym
chodniki, to 2mb szerokie, prócz tego rowy, odwodnienie. W Starej Wsi jest za wąsko aby spełnić wymogi, a nie
ma żadnych odstępstw od tych wyznaczonych rygorów. Drugi projekt na drogę Jawor Solecki – Sienno, tu
w roku ubiegłym powiat przymierzał się do odcinka z mostem na rzece Krępiance do Janowa ale musiał się
wycofać z uwagi na opinię R.I.O. Starosta podkreślił, iż nie jest mu łatwo jako mieszkańcowi gminy Sienno, bo
chcąc wprowadzić jakieś zadnie na tym terenie spotyka się z oporem. Przyznał, że jeśli chodzi o procentową
realizację zadań przez powiat, to gmina Sienno jest na końcu, chociaż są tu ciągi komunikacyjne
o najważniejszym znaczeniu. W gminie jest 72 km dróg powiatowych i całe szczęście, że dyrektor PZDP stara
się własnymi siłami utrzymać drogi i jest to na bardzo wysokim poziomie. Starosta tłumaczył, że chcąc
zrealizować wszystkie ciągi komunikacyjne na terenie gminy Sienno trzeba wielu środków. Na chwilę obecną
powiat jest w sytuacji patowej, jeśli uda się wybrnąć z kłopotów finansowych, będzie można próbować złożyć
wnioski jak ruszą jesienią programy w ramach PROW. Na koniec poinformował o zamierzeniach powiatu
dotyczących pozyskania środków na kompleksową termomodernizację placówek oświatowych i budynków
użyteczności publicznej skarbu państwa na terenie całego powiatu, tj. szkoły, budynek prokuratury, Sanepid-u.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych Andrzej Zemeła poinformował, iż budżet PZDP wynosi 1,5
mln złotych, co przy 317 km dróg powiatowych daje kwotę 5.000,00 zł na 1 km na rok, na całość wydatków. Dla
porównania podał, iż drogi krajowe dysponują tylko na zimowe utrzymanie kwotą 30-35 tys. zł na 1 km drogi,
co daje obraz, jakie możliwości finansowe ma powiat w zakresie utrzymania dróg. Następnie dyrektor PZDP
odnosząc się do kwestii drogi w Starej Wsi poinformował, iż od kiedy drogi powiatowe przeszły od Wojewody
pod Ministerstwo zaczęło się rygorystyczne przestrzeganie wymogów ustawy o warunkach technicznych, jakie
powinny spełniać drogi i będzie bardzo trudno uzyskać dofinansowanie, bo nie ma w tym miejscu możliwości
poszerzenia. Dyrektor sugerował, że może uda się skorzystać z innych źródeł, gdzie nie ma takich rygorów ale
też można robić na zasadzie porozumienia gminy i powiatu. Przyznał, że w stosunku do długości dróg
powiatowych w gminie Sienno faktycznie realizacja jest jedną z najmniejszych procentowo ale trzeba wziąć
pod uwagę, że w gminie Sienno i Rzeczniów najtrudniej jest uzyskać środki pomocowe. Takie gminy jak Solec
i Chotcza mają wykonane drogi powiatowe w 90% ale tam poszły środki powodziowe, gdzie udział powiatu
wynosił 10%. Gminy Solec i Chotcza uznane zostały za gminy zalewowe i tam dofinansowanie może wynieść
nawet i 100%.
Starosta Powiatu Lipskiego Roman Ochyński odniósł się do realizacji dróg powiatowych, pozyskiwania środków
i kwestii finansowania. Podał za przykład powiat grójecki, gdzie wszystkie gminy zawarły porozumienie
z powiatem i będą realizować z własnych środków z finansowaniem 50%powiat i 50% gmina.
Dyrektor PZDP Andrzej Zemeła nadmienił, iż procentowo ilość kilometrów wykonanych dróg powiatowych na
terenie gminy Sienno jest najmniejsza ale biorąc pod uwagę wysokość poniesionych nakładów Sienno plasuje
się w czołówce. Dla przykładu podał, że nakłady poniesione na drogi w gminie Sienno są wysokości nakładów
poniesionych na gminy Solec i Chotcza łącznie.
Radna Cecylia Małaczek zapytała o przepisy regulujące wycinkę drzew przy drogach powiatowych, bo bywa
tak, że wycinane są drzewa niekoniecznie zagrażające bezpieczeństwu, a tam, gdzie zagraża to bezpieczeństwu,
zwłaszcza przy skrzyżowaniach, wymaga się zgłoszenia od mieszkańców.
Dyrektor PZDP w Lipsku Andrzej Zameła odpowiedział, że jeżeli PZD uzna, że drzewo zagraża bezpieczeństwu
do jest zgłaszane do wycięcia z urzędu, a jeśli jest drzewo zagrażające przy działce prywatnej, trzeba aby zgłosił
właściciel tej działki. Wówczas sporządza się plan terenu dla takich drzew, przesyła się go do zaopiniowania
i po uzyskaniu pozytywnej opinii można dopiero przystąpić do wycinki. Dyrektor nadmienił, że nie zawsze PZDP
dostaje zezwolenie na wycinkę, nie ma problemu jeśli chodzi o topole, z innymi drzewami jest problem. Podał,
że w roku ubiegłym nie uzyskali zezwolenia na wycięcie żadnego drzewa na terenie gminy Rzeczniów. Dyrektor
przestrzegł przed samowolną wycinką drzew przydrożnych. Mimo, że nowelizacja przepisów zezwala na
wycinkę drzew na działkach prywatnych to zawsze trzeba uzgodnić z PZDP i upewnić się, że drzewo nie leży
w pasie drogowym. Kary za samowolną wycinkę są ogromne, był przykład tego w gminie Sienno, gdzie za
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wycięcie kilku małych drzewek mieszkańcowi groziła kara ponad miliona złotych. Jeśli jest problem z drzewem
każdorazowo można zgłosić to do PZDP.
Starosta Powiatu Lipskiego Roman Ochyński poinformował, że jest zawarte porozumienie z firmą, która
w zamian za wycięcie drzew w trudnych miejscach, np. przy linii telefonicznej zabiera najgrubszy materiał.
Dyrektor PZDP Andrzej Zemeła poinformował, iż procedura uzgadniania wycinki drzew trwa, drzewo zgłoszone
nie będzie wycięte natychmiast, a np. w następnym roku.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, czy rejon dróg ma możliwość wyrównania nawierzchni przejazdu przez most
w Jaworze Soleckim.
Dyrektor PZDP w Lipsku Andrzej Zemeła odpowiedział, iż PZDP nie ma możliwości technicznych, ale jeśli będzie
jakaś firma wykonywała prace w okolicy postarają się załatwić, aby przejazd został sfrezowany.
Radny Krzysztof Sieczka zapytał, czy sprzęt ciężki został już naprawiony i będą kontynuowane prace na ulicy
Lipskiej.
Dyrektor PZDP w Lipsku Andrzej Zemeła odpowiedział, iż po wielu perypetiach z naprawą uszkodzonego
sprzętu, koparka została naprawiona i prace będą kontynuowane.
Radny Antoni Ćwikliński wskazał, że na ulicy Bałtowskiej nic nie było dawno robione. Na drodze tej znacznie
wzrosło natężenie ruchu, trzeba byłoby to pomierzyć. Można powiedzieć , że jest to jedna z bardziej
uczęszczanych dróg w gminie. Na jednej z sesji poruszany był problem bezpieczeństwa na tej drodze, zwłaszcza
na początkowym jej odcinku do posesji p. Czerwonki. Nie ma tam pobocza, TIR-y przyjeżdżające po płyny do
mieszczącej się w tym miejscu firmy blokują jedną stronę ulicy, po drugiej stoją kałuże, jest błoto co utrudnia
wymijanie innym pojazdom. Radny prosił o uwzględnienie wykonania chodnika i przepustów, przejazd w tym
miejscu jest bardzo utrudniony. Następnie radny podniósł problem drogi od „Margrabszczyzny” do drogi
asfaltowej w kierunku Starachowic. Zapytał, czy jest to droga powiatowa, a po uzyskaniu twierdzącej
odpowiedzi wyraził zbulwersowanie stanem tej drogi, która jest zupełnie nieprzejezdna. Nadmienił, że tam nie
potrzeba asfaltu, wystarczyłoby tylko wyrównać droge.
Dyrektor PZDP w Lipsku Andrzej Zemeła poinformował, iż dopiero w roku ubiegłym zweryfikowano
geodezyjnie, że jest to droga powiatowa. Będzie wzięta pod uwagę.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zapytał odnośnie ulicy Bałtowskiej, czy jest przewidziana
w planach perspektywicznych do remontu.
Dyrektor PZDP Andrzej Zemeła odpowiedział, iż wpłynęło pismo od Pana Wójta Gminy dotyczące realizacji
chodnika, zostanie zrobiony chodnik i druga strona pobocza.
Radny Antoni Ćwikliński stwierdził, że na tej drodze od wielu lat nie było nic zrobione.
Dyrektor PZDP Andrzej Zemeła zaprzeczył podając, iż uregulowana została granica, która była sporna przez
dziesięć lat i to jest bardzo dużo, bo bez tego nie można byłoby zrobić chodnika, odwodnić, itp.
Radny Julian Siwek zgłosił konieczność wyrównania wygórowanych poboczy przy drodze powiatowej
w Osówce, co jest powodem niszczenia się drogi. Poinformował, iż było to wielokrotnie zgłaszane przez radną
Rady Powiatu p. Gaik i do tej pory nie zostało nic w tej sprawie zrobione, a tam wystarczy tylko użyć równiarki.
Starosta Powiatu Lipskiego Roman Ochyński zapewnił, iż powiat stara się wyrównywać pobocza tam, gdzie są
wygórowane. Dalej tłumaczył, iż PZDP nie dysponuje ścinarką poboczy, która byłaby do tego najlepsza. Koszt
zakupu jest duży i dla jednego powiatu byłoby to nieopłacalne. Prace na poboczach wykonywane są dużą
koparką i gdyby się nie popsuła byłaby już zrobiona ulica Lipska i może wykonane byłyby prace na drodze
w Osówce, która tego wymaga. Na koniec zaznaczył, że nie zawsze najważniejsza jest nawierzchnia drogi,
ważne są też takie elementy, jak pobocza.
Radny Julian Siwek przypomniał, iż po odbiorze drogi w Osówce zgłoszone było, że nawierzchnia jest popękana
po prawej stronie drogi na odcinku od p. Machla do p. Wosia. Mówione było wówczas, że na poprawienie jest
pięć lat gwarancji, minęło sześć lat i nic nie zrobiono. Następnie zgłosił zastrzeżenia do pracy szpitala.
Poinformował o przypadku, kiedy lekarz dyżurny nie zszedł do pacjenta zgłaszającego się na izbę przyjęć.
Starosta Powiatu Lipskiego Roman Ochyński wskazał, że osoby, które doświadczyły takiego traktowania
powinny zgłosić przypadek do dyrektora szpitala na piśmie. Takie rozmowy i narzekania niczego nie zmienią.
Dyrektor PZDP Andrzej Zemeła potwierdził na podstawie własnych doświadczeń, że ludzie interweniujący nie
chcą ujawniać swojego nazwiska. Następnie odpowiedział w sprawie drogi w Osówce, że zostanie to zgłoszone
wykonawcy i zrobione.
Radna Małgorzata Dygas-Gruszczyńska zgłosiła konieczność poprawienia drogi Sienno – Grabowiec na dwóch
newralgicznych odcinkach. Pierwszy odcinek przy stawach w Krzyżanówce, gdzie nawierzchnia jest już bardzo
zniszczona, a na zakręcie można powiedzieć zapadła się pod wpływem ciężaru przejeżdżających pojazdów.
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Drugi odcinek od szkoły co najmniej do kaplicy, a najlepiej całość w ramach kontynuacji wykonanych wcześniej
w Krzyżanówce prac na poboczach, które bardzo usprawniły ruch na tej drodze.
Starosta Powiatu lipskiego Roman Ochyński przyznał, iż doga ta jest wąska, a wyminięcie się pojazdów było
prawie niemożliwe przy jej szerokości i dziurawych poboczach. Wykonane poszerzenie na odcinku do szkoły
poprawiło sytuację. Na spotkaniu z mieszkańcami padały głosy, że nie można robić poszerzenia ze względu na
biegnący wodociąg. Rury wodociągowe niekoniecznie leżą na takiej głębokości jak to jest w projekcie.
Pogłębienie rowów zmniejszające warstwę ziemi, mogłoby spowodować zamarzanie wody.
Radna Małgorzata Dygas-Gruszczyńska potwierdziła, ze uczestnicząc w zebraniu słyszała takie głosy, ale chodzi
tylko o poszerzenie.
Starosta Powiatu Lipskiego Roman Ochyński stwierdził, iż przy ilości dróg 300 km zakładając, że do zrobienia
jest połowa poboczy trzeba dużo czasu na wykonanie wszystkich zgłoszeń własnymi siłami.
Dyrektor PZDP Andrzej Zemeła zwrócił uwagę na fakt, iż temat poboczy był zaniedbywany od lat. Jeszcze
dziesięć lat temu, na takich spotkaniach, jak dzisiaj nie mówiło się o poboczach, tylko o dziurach w drodze.
Radna Małgorzata Dygas-Gruszczyńska podkreśliła, że chodzi tu o bezpieczeństwo.
Dyrektor PZDP Andrzej Zemeła zwrócił uwagę, że nie mówi się już o nawierzchniach bo zostały zrobione, jest
temat poboczy, drzew przydrożnych. Zgodził się z wypowiedzią Starosty, że przy 300 km dróg temat poboczy
jest obszerny. Dzisiaj padły ze strony radnych zgłoszenia dotyczące poboczy - ulica Bałtowska, Osówka,
Krzyżanówka, ulica Lipska. Dyrektor prosił o wzięcie pod uwagę, że PZDP ma do dyspozycji jedną koparkę na
realizację wszystkiego.
Radna Beata Ćwik zapytała o możliwość ustawienia na drodze powiatowej Sienno – Ostrowiec Świętokrzyski
w tzw. przyborowym dole dodatkowych zabezpieczeń ograniczających prędkość pojazdów z uwagi na dużą
wypadkowość. Było to zgłaszane i został ustawiony znak ograniczający prędkość ale to nic nie dało i może
należałoby dodatkowo zabezpieczyć to miejsce np. poprzez ustawienie barierek.
Dyrektor PZDP Andrzej Zemeła stwierdził, że dobra droga prowokuje do szybkiej jazdy. Na głupotę nie ma rady
potrzebna jest ostrożność. Ta droga traktowana jest priorytetowo, bo jest to połączenie z Ostrowcem
Świętokrzyskim. Jest to droga szeroka, pobocza są odpowiednio utrzymywane. Nie wolno jest tu zrobić progów
zwalniających, progi akustyczne nie mają tu zastosowania, bo nie jest to przy skrzyżowaniu, jak w Rzeczniowie,
pozostają jedynie znaki i uczulenie policji.
Radna Cecylia Małaczek zapytała, czy można dokonać telefonicznie zgłoszenia w sprawie wycinki drzewa
zagrażającego bezpieczeństwu. Poinformowała, iż zgłoszenie telefoniczne dotyczące wycięcia drzewa
w Olechowie Starym przy wyjeździe na drogę powiatową było złożone w 2016 roku. Drzewo znajduje się na
skrzyżowaniu, jest tu bardzo niebezpiecznie, bo wyjeżdżając na drogę powiatową z drogi gminnej jest słaba
widoczność.
Radny Zbigniew Tuzinek zwrócił uwagę na drogę powiatową Jawor Solecki – Wyględów – Jaworska Wola do
Pawliczki. Miejscami pobocze jest dużo wyższe od nawierzchni jezdni, zatrzymuje się tam woda i przy mrozie
siłą rzeczy rozsadza nawierzchnię. Poinformował, iż wg dokumentów geodezyjnych droga ma około 11mb
szerokości, a praktycznie poza terenem zabudowanym szerokość ogranicza się do samej jezdni, bo nawet
pobocza są użytkowane przez rolników. Zapytał, czy nie ma możliwości, żeby odzyskać te 3,5 metra ze
względów bezpieczeństwa, żeby w razie zagrożenia móc zjechać na bok. Radny wskazał, iż nie ma w tym
miejscu przydrożka, bo albo jest za wysoki albo został zagospodarowany przez rolników uprawiających
przyległe pola.
Dyrektor PZDP Andrzej Zemeła wyraził zaskoczenie, że droga ta ma 11mb, bo pamięta, że przy składaniu
wniosku dofinansowanie możliwe było na drogę o 4 m szerokości, piąty metr robiony był ze środków własnych.
Obiecał sprawdzenie na mapach geodezyjnych.
Radny Zbigniew Tuzinek poinformował, iż na jego prywatnych dokumentach geodezyjnych droga ma 10,5 mb
szerokości, ale był robiony pomiar przez gminę i geodeta stwierdził, że droga ma 11mb szerokości.
Dyrektor PZDP Andrzej Zemeła raz jeszcze zapewnił, że sprawdzi to na mapach. Odnośnie możliwości
odzyskania wskazał na trudne procedury, które trwają długo i są kosztowne. Było kilka orzeczeń Wojewody
zatwierdzających podział, które następnie sądy unieważniły i dlatego Wojewoda żąda teraz olbrzymiej
dokumentacji łącznie z fakturami sprzed 1998 roku. Powiat odszedł od tego ze względu na koszty ale i z uwagi
na niską świadomość społeczną. Przeprowadzenie regulacji nikomu nic nie zabiera, a tylko sankcjonuje to, co
jest na drodze. Dalej tłumaczył, że są działki, których granica przebiega do połowy jezdni. Ludzie zaczynają
wówczas mieć pretensje, że sie im coś zabiera, co nie jest prawdą, bo godzili się na taki przebieg kilkadziesiąt
lat wcześniej, kiedy droga była tworzona. W tamtych latach ludzie chcieli drogi i nikt nie brał geodety, drogę
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wytyczano i robiono. Dyrektor nadmienił, że są takie drogi na terenie powiatu, których nie ma na mapach
geodezyjnych. Odnośnie braku świadomości społecznej poinformował o problemach przy budowie drogi
w Jelonku, gdzie ludzie nie dawali nic zrobić, gdzie często potrzebna była na budowie interwencja policji.
Gdyby nie dofinansowanie z zewnątrz powiat odstąpiłby od wykonania tej drogi, a tak trzeba było robić siłowo.
I też nikomu nic nie zabierano, sankcjonowano stan faktyczny. Podkreślił, iż regulacja prawna pasa drogowego
jest potwierdzeniem stanu rzeczywistego. Granice pasa drogowego nie wiążą prawa własności. Nawet jeśli ktoś
ma działkę do połowy jezdni nie daje mu to prawa aby uprawiać, niszczyć nawierzchnię. Sprawy sporne można
regulować, regulacje może przeprowadzać zarządca drogi lub właściciel działki. Ustawa określa, że tym, którzy
złożyli wnioski do końca 2005 roku przysługuje odszkodowanie za zajęte grunty. Kto nie złożył podania nie
otrzymuje żadnego odszkodowania, ta ziemia przechodzi na własność zarządcy danej drogi, niezależnie od tego
jaki jest przebieg na mapach. Na koniec wypowiedzi raz jeszcze obiecał, że przyjrzy się problemowi
zgłoszonemu przez radnego.
Radny Zbigniew Tuzinek zwrócił uwagę, że były przy tej drodze i przydrożki i rowy.
Dyrektor PZDP wskazał, iż tego typu sprawy są problematyczne. Ludzie korzystają czasem z każdej okazji aby
uzyskać odszkodowanie. Podał przykład toczącej się sprawy odszkodowawczej. Przestrzegł, że czasem jest tak,
że większość się zgodzi, a znajdzie się jedna osoba, która stworzy problem.
Radny Antoni Ćwikliński podziękował za solidne posypywanie drogi w kierunku Bałtowa. Przekazał narzekania
użytkowników drogi w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego na jej fatalny stan przed trzema dniami. Droga
była śliska, nieposypana na odcinku pod zarządem powiatu lipskiego, podczas gdy na dalszym odcinku od
Sarnówka nawierzchnia była czarna. Radny zaznaczył, że było to przed godziną dziesiątą i sugerował aby
zaczynać prace przy zimowym utrzymaniu w godzinach wcześniejszych.
Dyrektor PZDDP Andrzej Zemeła wyjaśnił, iż zarząd dróg prowadzi wprawdzie dyżury całodobowe, ale są to
dyżury jednoosobowe. W sytuacji kryzysowej wzywani są ludzie i jest interwencja. Dalej tłumaczył, iż przed
trzema dniami była to sytuacja pogodowa niespodziewana, spowodowana opadaniem mgły osadzającej szadź
między godziną szóstą a siódmą. Przy złych warunkach samochody wyjeżdżają w trasę o godzinie 4-5 rano,
w godzinach 7-8 wracają i jest drugi załadunek, w pierwszej kolejności robi się drogi główne. Tego dnia złe
warunki zaczęły się robić między szóstą a siódmą i stąd opóźnienie.
Wójt Gminy Sienno Mariusz Strąk podziękował za przybycie i udzielenie obszernych wyjaśnień. Odniósł się do
zgłoszonych potrzeb. Odnośnie tzw. „przyborowego dołu” stwierdził, iż jest to specyficzne miejsce. Zdarza się,
że w lesie jest ślisko, mimo, że w innym miejscu jest droga czarna. Zaproponował zastosowanie w tym miejscu
wszelkich możliwych ostrzeżeń dla kierowców, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Podał za przykład, że na
zakręcie w Rzeczniowie po zainstalowaniu punktów dźwiękowych nic się do tej pory nie wydarzyło. Wójt prosił
o zastosowanie wszelkich oznakowań, aby bezpieczeństwo w tym miejscu zostało zwiększone. Odnośnie
inwestycji zwrócił uwagę na pominięcie kwestii chodnika w Jaworze Soleckim i prosił o uwzględnienie tego.
W kwestii ulicy Bałtowskiej Wójt wypowiedział się, że o ile nawierzchnia jest dobra, to nieodzowny jest
chodnik. Wzmożony ruch turystyczny na tej drodze sprawił, że praktycznie ruch pieszy stał się niemożliwy,
konieczny jest chodnik nie tylko przy ulicy Bałtowskiej, ale na całej długości drogi do granic województwa
mazowieckiego i gminy Sienno. Wójt Gminy nadmienił, iż o ile będzie porozumienie gmina będzie
partycypować w kosztach, a na dzień dzisiejszy remontowany będzie istniejący odcinek chodnika. Na koniec
wypowiedzi Wójt Gminy zaapelował o kontynuowanie przez powiat zamierzeń na terenie gminy, deklarował
szeroko idącą pomoc.
Radna Ewa Mazur zgłosiła konieczność naprawienia wyrwy powstałej w nawierzchni drogi w Dąbrówce na
dołku w miejscu gdzie jest przepust. Poinformowała, że w ubiegłym roku było to naprawiane, po tygodniu
znów się posuło i jest tak do tej pory. Radna prosiła również o wyrównanie poboczy oraz wykonanie odpływu
przy przystanku w Eugeniowie.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz podziękował przedstawicielom powiatu za przybycie na sesję
i udzielenie obszernych informacji dotyczących sytuacji finansowej powiatu i planowanych zamierzeń.
Starosta Powiatu Lipskiego Roman Ochyński podziękował za wysłuchanie i życzył dalszych owocnych obrad.
Przedstawiciele Powiatu opuścili sesje.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
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Ad.5.Wójt Gminy Mariusz Strąk udzielił wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości. Poinformował, iż uchwała dotyczy sprzedaży lokali komunalnych w budynku w Eugeniowie.
Trzy lokale zamieszkałe zostaną sprzedane po wycenie na rzecz lokatorów z zastosowaniem bonifikaty 50%.
Czwarty niezamieszkały lokal zostanie zbyty w drodze przetargu.
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
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXVI/148/2017 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził piętnastominutową przerwę do godziny 10.55.
Po przerwie wznowiono obrady.
Sesję opuściła po uprzednim usprawiedliwieniu się u Przewodniczącego Rady Gminy radna Sylwia Borek.
Ad.6.Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok udzielił Sekretarz Gminy Piotr
Dąbrowski. Wyjaśnił, iż ustawa o funduszu sołeckim nakazuje radom gmin aby do 30 marca każdego roku
wypowiedziały się w sprawie funduszu sołeckiego na następny rok budżetowy. Wójt Gminy kieruje do Rady
Gminy projekt uchwały proponując aby nie tworzyć funduszu sołeckiego na 2018 rok. Sekretarz wskazał, że
chociaż idea funduszy sołeckich jest słuszna, decydują względy finansowe, konieczność kumulowania środków
na inwestycje. Dalej Sekretarz Gminy tłumaczył, iż rozdrabnianie środków nie wydaje się celowe, bo
zamierzenia są olbrzymie. Złożone zostały wnioski o dofinansowanie budowy wodociągu w rejonie północnym,
rozbudowę szkoły muzycznej. Wyodrębnianie funduszu sołeckiego na 36 sołectw w takim momencie
rozdrobniło zbytnio posiadane środki, stąd wniosek aby nie wyrażać zgody na wyodrębnianie funduszu
sołeckiego na rok 2018.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Julian Siwek poinformował, iż Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok.
Członek Komisji radny Zbigniew Tuzinek odnosząc się do przedstawionej opinii wyjaśnił, iż wstrzymał się od
głosowania nad opinią na posiedzeniu Komisji, ponieważ miał wątpliwości . Zaznaczył, że nie odniósł się
negatywnie tylko miał wątpliwości w związku z tym, że lokalne społeczności niejednokrotnie mają problemy
z uzyskaniem dostatecznego wsparcia ze strony gminy dla swoich potrzeb. Dalej radny wyjaśniał, iż środki
przypadające na „jego” miejscowości są rzędu kilkunastu tysięcy złoty na wieś i w jego ocenie to są spore
fundusze jak na potrzeby bieżące. Dalej wyjaśniał, iż należy brać też pod uwagę, że są mniejsze społeczności,
które należy traktować solidarnie i mieć na uwadze, że tam potrzeby byłyby gorzej zaspokajane. To powoduje,
że budzą się wątpliwości aby taki fundusz wydzielać. Na koniec wypowiedzi radny wyraził nadzieję, że tak Rada
jak i Wójt Gminy będą miały na uwadze lokalne potrzeby tj. drogi, wyposażenie świetlic, że nie będzie to
powodowało większych nieporozumień.
Nie zgłoszono innych uwag ani pytań.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
funduszu sołeckiego na 2018 rok.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXVI/149/2017 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.7. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Lipskiemu. Wskazał, iż podjęto decyzje o zakupie luster na skrzyżowania przy drogach powiatowych
w miejscach bardzo niebezpiecznych. Jest to w miejscowościach Stara Wieś, Kochanówka, Ludwików, Nowa
Wieś dwa lustra, Sienno, Wyględów i Jaworska Wola. Wójt Gminy tłumaczył, iż uchwała była przyjęta w roku
ubiegłym ale nie zdążono przekazać luster z uwagi na późny termin i warunki pogodowe. Ponawiamy uchwałę
poszerzając o dwa zgłoszone lustra w Jaworskiej Woli i Wyględowie.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek przedstawiła opinię Komisji. Komisja zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXVI/150/2017 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.8.Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy
Sienno dla Zakładu Usług Komunalnych w Siennie środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku
od towarów i usług udzieliła Skarbnik Gminy Jolanta Karolik. Tłumaczyła, iż po wprowadzeniu nowych
przepisów prawnych dotyczących centralizacji podatku VAT od stycznia br. Gmina będzie składała do Urzędu
Skarbowego jedną deklarację na podstawie deklaracji cząstkowych z jednostek. Do tej pory jednostki rozliczały
się same, a obecnie rozliczać będzie Gmina i przekazywać jednostkom nadwyżkę, jeśli taka wystąpi. Problem
dotyczy tylko ZUK, uchwała zawiera regulacje określające zasady rozliczania się z tego podatku pomiędzy
Gminą a Zakładem Usług Komunalnych w Siennie.
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
określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Sienno dla Zakładu Usług Komunalnych w Siennie
środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXVI/151/2017 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.9.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski udzielił wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wskazał, iż ta uchwała
rozpoczyna proces zmian w ustroju szkolnym uchwalony przez Sejm w grudniu roku ubiegłego. Sekretarz
wyjaśniał, iż zmiana sprowadza się do likwidacji gimnazjów, utworzenia ośmioletnich szkół podstawowych,
utworzenia czteroletnich lub pięcioletnich szkół średnich w zależności od typu szkoły i wprowadzenia zmian
w szkolnictwie zawodowym. Dalej Sekretarz tłumaczył, iż ustawodawca ustanowił kilka etapów wprowadzania
zmian w oświacie, pierwszy etap ma się zakończyć do 31 marca tego roku. W pierwszym etapie wszystkie
jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,
co odbędzie się w dwóch krokach. Pierwszy krok to przyjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwały te po przyjęciu przez samorządy mają
być przekazane do zaopiniowania Kuratorowi Oświaty i Wychowania oraz związkom zawodowym nauczycieli.
Po uzyskaniu tych opinii rady gmin do końca marca podejmą uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała przyjmowana w dniu dzisiejszym w swojej
treści ma stanowić informację organu prowadzącego dla rodziców i uczniów, jak wyglądać będzie sieć szkół
podstawowych i gimnazjów do końca sierpnia 2019 roku i jak będzie wyglądać sieć ośmioletnich szkół
podstawowych od września 2019 roku. Sekretarz wskazał, iż uchwała zawiera cztery załączniki, a następnie
omówił treść uchwały i kolejno treść załączników.
Radna Sylwia Borek przybyła na sesję po usprawiedliwionej czasowej nieobecności.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski kończąc omawianie treści uchwały podkreślił, iż w gminie Sienno nie zmienia
się dotychczasowa sieć i obwody szkół publicznych, publiczne gimnazja w Siennie i w Jaworze Soleckim zostają
włączone w struktury ośmioklasowych szkół podstawowych odpowiednio do dotychczasowych obwodów
w Siennie i w Jaworze Soleckim. Sekretarz Gminy wskazał, iż ta uchwała określa sieć szkół publicznych, szkoły
niepubliczne w to się nie wliczają. Dalej Sekretarz Gminy tłumaczył, iż drugim krokiem pierwszego etapu, po
uzyskaniu opinii kuratora oświaty i uwzględnieniu jego ewentualnych wskazówek i poprawek do projektu,
będzie przyjęcie do końca miesiąca marca br. uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jesienią będą przyjmowane kolejne uchwały dotyczące zakończenia
funkcjonowania dotychczasowych gimnazjów. Na koniec wypowiedzi Sekretarz wskazał, iż po przyjęciu w dniu
dzisiejszym uchwała zostanie wysłana do zaopiniowania Kuratorowi, który ma na to ma 21 dni, tak więc Rada
powinna bez żadnego problemu zdążyć z uchwałą w ustawowym terminie.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał, czy ustawa określa w jakiś sposób funkcjonowanie szkół niepublicznych.
Sekretarz Gminy w odpowiedzi wyjaśnił, iż szkoły niepubliczne powinny być ośmioklasowe, muszą się
zreformować do szkoły ośmioklasowej i mają na to kilka miesięcy. Muszą przystosować swoje struktury do
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szkoły ośmioklasowej, a jeżeli tego nie dopełnią zostaną zlikwidowane z mocy prawa. Podkreślił, iż
zreformowanie szkół niepublicznych należy do nich i oni muszą sami tego dopilnować aby móc dalej
funkcjonować w nowym ustroju szkolnym.
Radna Cecylia Małaczek zapytała, co się stanie, jeśli szkoły niepubliczne nie dokonają zreformowania.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski odpowiedział, iż za rok przestają działać, ulegają z mocy prawa likwidacji.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, czy szkoły nie mające ośmiu klas wypadną z systemu.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski wyjaśnił, iż szkoły publiczne mogą być mniejsze np. sześcioklasowe, w formie
filii , natomiast szkoła niepubliczna musi być ośmioklasowa. Nadmienił, iż chodzi o strukturę formalną, szkoły
niepubliczne muszą być zarejestrowane jako szkoły ośmioklasowe spełniające wszystkie wymogi nałożone
ustawą tj. kadra, zatrudnienie, program nauczania, itd. dostosowany do szkoły ośmioklasowej.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Beata Ćwik odczytała opinię Komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXVI/152/2017 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół, niepublicznych przedszkoli oraz dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Sienno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania przedstawił Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski. Wskazał, iż ustawodawca wprowadził zmiany do
ustawy o systemie oświaty w części dotyczącej przekazywania subwencji dla niepublicznych placówek
oświatowych, w przypadku gminy Sienno są to szkoły podstawowe i wychowanie przedszkolne. Sekretarz
podkreślił, iż dzisiejsza zmiana jest to tylko dostosowanie do obowiązujących przepisów. Istotą tych zmian jest
przede wszystkich zapis dotyczący wychowania przedszkolnego. O ile dotowanie szkół podstawowych jest dość
jasno określone, bo podstawą jest subwencja na jednego ucznia, to w przypadku wychowania przedszkolnego
były kontrowersje odnośnie wyliczenia podstawy. Do tej pory ustawodawca określił, iż gminy mają odnieść się
do kwoty wydawanej na jednego ucznia w publicznym przedszkolu, a że gmina Sienno nie miała publicznego
przedszkola brane były pod uwagę wydatki na wychowanka w oddziale przedszkolnym. Po zmianie przepisów
podstawą wyliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne w placówkach niepublicznych jest kwota jaka jest
wydawana na jednego wychowanka w przedszkolu, a jeżeli gmina nie prowadzi przedszkola, to bierze się
wydatki w przedszkolu gminy sąsiadującej o najbliższym współczynniku dochodu podatkowego na jednego
mieszkańca. Okazało się, że taką gminą jest dla gminy Sienno gmina Rzeczniów, bo sąsiaduje, ma publiczne
przedszkole i wskaźnik dochodów jest najbliższy wskaźnikowi gminy Sienno, stąd musimy posiłkować się
danymi z gminy Rzeczniów, bo tak to ustawa określa.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik wskazała, iż jest to u nas stosowane tylko dla innych form wychowania
przedszkolnego. Niepublicznych przedszkoli nie ma na terenie gminy, a oddziały przedszkolne gmina prowadzi,
więc jest punkt odniesienia.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski kontynuował wyjaśnienia, iż prowadzenie wychowania przedszkolnego
w innej formie jest proste pod względem prawnym i w placówkach niepublicznych jest ona prowadzona.
Sekretarz poinformował, iż gmina wystąpiła o wyliczenie i uzyskała z gminy Rzeczniów informację o wysokości
wydatków na jednego wychowanka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Rzeczniów. Ta
informacja będzie bazą dla wyliczenia, musimy posiłkować się danymi z gminy Rzeczniów. Zapisy w projekcie
uchwały dostosowane zostały do obowiązujących przepisów, ustawodawca pozostawił Radzie uprawnienie dla
określania wysokości procentu dotacji w odniesieniu do kwoty bazowej ale ustalił przy tym stawki minimalne.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik nadmieniła, iż ustawodawca określa minimalną wysokość procentu, nie może
być mniej, niż 40% dla innych form i 75% dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, z tym, że rada może
uchwalić wyższy procent.
Sekretarz wskazał, iż proponuje się pozostawienie procentu w wysokości niezmienionej, ale ta wysokość
procentu będzie się odnosić do nowej kwoty bazowej.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik poinformowała, iż kwota bazowa zgodnie z wymogami nowej ustawy została
zamieszczona na BIP Urzędu Gminy. Dla innych form wychowania przedszkolnego jest to kwota 3.281,36 zł
rocznie a dla oddziałów przedszkolnych 3.964,40 zł rocznie, na BIP zamieszcza się również statystyczną liczbę
uczniów w oddziałach przedszkolnych, która wynosiła 141. Skarbnik Gminy nadmieniła, iż kwota dotacji na inne
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formy wychowania przedszkolnego jest nieco niższa, natomiast na oddział przedszkolny wyższa, jest 330,00 zł
a w ubiegłym roku było około 300,00 zł.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał jaka jest różnica w kwotach.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik poinformowała, iż na jednego wychowanka jest większa w oddziałach
przedszkolnych o 7,00 zł. W innych formach wychowania przedszkolnego było 242,00 zł a jest 205,00 zł,
w oddziałach przedszkolnych było 323,00 zł a jest 330,00 zł. Wyjaśniła, iż inna forma jest tylko w Niepublicznej
Szkole w Kochanówce i jest tam również oddział przedszkolny, natomiast w Niepublicznej Szkole w Gozdawie
jest tylko oddział przedszkolny i tam dotacja będzie większa.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski wskazał, iż w oddziałach przedszkolnych spełnia się obowiązek szkolny, dzieci
jest teraz więcej w oddziałach przedszkolnych i tu dotacja będzie sumarycznie większa.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik podkreśliła, iż ustawodawca doprecyzował szczegółowo zapisy , sposób
wyliczania dotacji i gmina nie ma możliwości ingerencji, Rada określa wysokości procentowe. Dla oddziałów
przedszkolnych gmina przekazuje 100% subwencji, natomiast inna forma wychowania przedszkolnego jest to
75%, ale tam jest mniej godzin.
Radny Zbigniew Tuzinek poprosił o bliższe wyjaśnienia dotyczące innej formy opieki przedszkolnej.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski wyjaśnił, iż ustawodawca dopuszcza trzy sposoby kształcenia dzieci do
siedmiu lat, w przedszkolu – jest to wyodrębniona organizacyjnie jednostka, oddziały przedszkolne tworzone
zawsze przy szkołach podstawowych i inna forma wychowania przedszkolnego – prostsza od strony formalnoprawnej, może ją prowadzić nawet jedna osoba jako działalność gospodarczą. Po spełnieniu bardzo niedużych
wymogów może sprawować opiekę nad kilkoma lub kilkunastoma dziećmi. Ta formę może prowadzić również
stowarzyszenie lub gmina, są tam nieduże wymogi formalno-prawne oraz techniczne dotyczące powierzchni
przypadającej na jedno dziecko, żywienia. Jest to forma uproszczona, dużo tańsza i łatwiejsza w prowadzeniu
i utrzymaniu. Intencją ustawodawcy w dopuszczeniu takiej formy było zachęcenie podmiotów i osób
prywatnych mających odpowiednie warunki do podejmowania takiej formy opieki, którą gmina ma obowiązek
dotować w trybie ustawy o systemie oświaty.
Radna Cecylia Małaczek poprosiła o potwierdzenie form funkcjonujących w niepublicznych szkołach
podstawowych.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski odpowiedział iż w Gozdawie jest oddział przedszkolny przy szkole
podstawowej, w Kochanówce jest oddział przedszkolny przy szkole podstawowej i inna forma wychowania
przedszkolnego prowadzona przez stowarzyszenie. W oddziale przedszkolnym są dzieci w wieku lat sześciu
a inna forma została utworzona dla dzieci młodszych.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Beata Ćwik odczytała opinię Komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli
oraz dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXVI/153/2017 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Ad.11. Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na
2017 rok.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik poinformowała o dodatkowej zmianie wynikłej w dniu 02 lutego – zwrot
niewykorzystanej dotacji z ewidencji ludności i USC po rozliczeniu wojewody. Prosiła o uwzględnienie tej
zmiany w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności kwota
697,00 zł i zwiększenie o tę kwotę zmniejszenia środków na remonty dróg gminnych. Skarbnik Gminy
nadmieniła, iż zmiana ta była przekazana Komisji Budżetowej na posiedzenie do zaopiniowania.
Radna Lidia Łepecka poprosiła o bliższe wyjaśnienie wydatku przygotowanie i utrzymanie aplikacji mobilnej.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Mariusz Strąk. Poinformował, iż będzie to darmowa aplikacja mobilna,
mieszkańcy będą ją mogli pobrać na swój telefon. Za pomocą tej aplikacji przekazywane będą różne ważne dla
mieszkańców informacje dotyczące zagrożeń np. anomalii pogodowych, przypominanie o terminach płatności
podatków, o wydarzeniach kulturalnych. Jest to kwota 8.000,00 zł na uruchomienie i 700,00 zł na abonament
miesięcznie.
Radna Lidia Łepecka zapytała od kiedy to będzie.
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Wójt Gminy odpowiedział, iż realizacja zacznie się po przyjęciu wydatku do budżetu.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał, czy był ogłaszany konkurs na to zadanie, czy robione będzie siłami własnymi.
Wójt Gminy odpowiedział, że będzie robione siłami własnymi.
Radny Zbigniew Tuzinek poprosił o wyjaśnienia dotyczące wydatku 3.000,00 zł na wykonanie kosztorysu na
zadania „Ochrona miejsc pamięci narodowej..”
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż uruchomiony został program z Ministerstwa Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego z dofinansowanie 80% do renowacji miejsc pamięci i szkoda byłoby tego nie
wykorzystać. Są takie miejsca na terenie gminy, warto je odnowić i upamiętnić, dlatego z tego korzystamy.
Wójt nadmienił, iż zaplanowane środki jest to wkład własny na pozyskanie dofinansowania.
Radny Zbigniew Tuzinek zapytał, jak to będzie wyglądać.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż wszystkie takie miejsca jak pomnik Dionizego Czachowskiego, czy np. mogiły na
cmentarzu zostaną odnowione.
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 2017 rok.
Rada przyjęła uchwałę Nr XXVI/154/2017 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Radny Krzysztof Sieczka opuścił salę obrad.
Ad.12.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż sprawozdania z pracy Rady Gminy
oraz komisji problemowych za 2016 rok zostały przedłożone na piśmie. Zapytał, czy jest potrzeba ich
odczytywania.
Rada nie wyraziła potrzeby odczytywania sprawozdań.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi do sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2016 rok.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Rady Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 13 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Radny Krzysztof Sieczka powrócił na salę obrad.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania z pracy Komisji Budżetowej za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania z pracy Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14
głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego za
2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.13.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż Ramowy Plan Pracy Rady Gminy oraz
plany pracy komisji problemowych na 2017 rok zostały przedłożone na piśmie. Zapytał, czy są uwagi.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia Beata Ćwik poprosiła o uzupełnienie planu pracy komisji o
zapis na miesiąc styczeń – Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2016 roku i planu pracy na 2017 rok.
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Innych uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem Ramowego Planu Pracy Rady Gminy na 2017
rok.
Rada przyjęła Ramowy Plan Pracy Rady Gminy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na
ustawowy skład 15 radnych.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Rada przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do planu pracy Komisji Budżetowej na 2017 rok.
Rada przyjęła plan pracy Komisji Budżetowej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy
skład 15 radnych.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia na 2017 rok.
Rada przyjęła plan pracy Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za,
na ustawowy skład 15 radnych.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do planu pracy Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego na 2017 rok.
Rada przyjęła plan pracy Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego w głosowaniu jawnym, jednogłośnie,
14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.14.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz odczytał podziękowanie dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury dla radnych za pomoc przy organizowaniu paczek prezentowych dla dzieci uczestniczących w zabawie
choinkowej w GOK. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Wojewody Mazowieckiego
dotyczące współpracy w zakresie tworzenia regulacji statutowych. Przewodniczący Rady Gminy poinformował,
iż z uwagi na obszerność pisma nie będzie całe odczytywane, do wglądu jest u pracownika obsługi Rady Gminy.
Radna Jadwiga Gajos zapytała odnośnie paneli słonecznych, na jakim etapie jest realizacja wniosku.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż wniosek został merytorycznie oceniony pozytywnie, oczekujemy na
ocenę końcową.
Rada udzieliła głosu mieszkance Sienna.
Mieszkanka Sienna poprosiła o wyjaśnienie dotyczące wyliczania dotacji dla form wychowania przedszkolnego
przy szkołach niepublicznych.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik udzieliła wyjaśnień na temat regulacji ustawowych dotyczących udzielania
dotacji dla form wychowania przedszkolnego przy szkołach niepublicznych.
Radny Kazimierz Boniatowski zapytał o solary.
Wójt Gminy Mariusz Strąk ponownie wyjaśnił, iż wniosek został rozpatrzony merytorycznie i uzyskał ocenę
pozytywną, trwa ocena końcowa i czekamy na jej efekty.
Nie zgłoszono innych pytań i wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż porządek obrad XXVI sesji został wyczerpany
i zamknął sesję.

Przewodniczący Rady Gminy
Sporządził:

mgr Roman Markiewicz
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