Sitno, 31 października 2011 roku
ST - 0043/VI/13/2011
Protokół Nr XIII/2011

Rady Gminy
w Sitnie
z dnia 31 października 2011 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu,
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego na 2012 rok,
- w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sitno
na rok 2012,
- w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego,
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno" z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2012,
- w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sitno,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok,
- w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe,
- w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata
2011-2017.

5. Informacje o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biłant Marek
Borowiec Andrzej
Gazda Antoni
Juszczak Andrzej
Kozak Leszek
Mazurek Janusz
Mazurek Jerzy
Niedźwiedź Zygmunt
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9. Ostapińska Dorota
10. Palikot Piotr
11. Pawlicha Bogdan
12. Stefańczuk Zbigniew
13. Szajnoga Marek
14. Tarkot Alina
15. Tukiendorf Edward

Ad 1
Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad XIII Sesji Rady Gminy w bieżącej kadencji dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Tukiendorf.
Przewodniczący powitał Radnych, a także gości zaproszonych: Wójta Gminy Pana
Kajetana Protasa, Sekretarza Gminy Pana Mariana Bernata, Skarbnika Gminy Panią
Jolantę Hryciuk, Panią kierownik GBP Danutę Wrotniak, Andrzeja Kicińskiego,
Panią kierownik GOPS Barbarę Tor, Panią Elżbietę Blaszkę, Pana Radcę Prawnego
Jarosława Kolasę, Pan Krzysztofa Gałaszkiewicza Radnego Powiatowego, oraz
pozostałych gości Pan Łukasz Sołoducha i Michał Bryła. Obrady rozpoczęły się o
godz. 1200 i trwały do godz. 1700.

Ad. 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził,
że w obradach uczestniczy 15 Radnych co stanowi pełne quorum potrzebne
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący poinformował, że ze względu na nieobecność Wójta na
sesji pkt. 6 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy nie będzie
zrealizowany i zostanie on przeniesiony na następną sesję.
Kolejno Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad pytając czy
są do niego uwagi.
Państwo Radni nie wnosili uwag i przyjęli porządek obrad jednogłośnie
w głosowaniu jawnym.
Pan Sekretarz poprosił o poruszenie sprawy oświadczeń majątkowych.
Pan Przewodniczący, zaproponował aby poruszyć je w sprawach różnych.
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Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by w skład Komisji Uchwał
i Wniosków weszli nw. Radni: Zygmunt Niedźwiedź, Antoni Gazda i Mazurek
Janusz.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Następnie Przewodniczący oddal głos przybyłym gościom Panu Łukaszowi
Sołoducha i Michałowi Bryła, którzy przedstawili swoja propozycje utworzenia
Zakładu rehabilitacji na terenie gminy.
Pan Sołoducha Łukasz poprosił, o pomoc gminy w sfinansowaniu tego
przedsięwzięcia, czyli min. zakup sprzętu i sfinansowanie kosztu rehabilitacji.
Pan Przewodniczący poprosił, o wypowiedz Radcy Prawnego na ten temat.
Pan Pawlicha powiedział, że według niego Gmina nie może finansować prywatnych
działalności gospodarczych.
Pan Radca potwierdził wypowiedz Pana Pawlichy mówiąc, że pieniądze z budżetu
gminy mogą być wydatkowane tylko na cele związane z zadaniami gminy, a w
związku z tym nie ma możliwości bezpośredniego finansowania działalności
gospodarczej osób prywatnych.
Pan Sekretarz powiedział, że nigdy nie było mowy o dofinasowaniu sprzętu,
natomiast jeśli chodzi o pomieszczenie to być może będzie można udostępnić takie
pomieszczeni w budowanej Bibliotece w piwnicy nawet za symboliczną złotówkę, a
nawet może bez żadnych opłat z racji tego, że Biblioteka jest finansowana z Unii, w
związku z czym Gmina przez okres pięciu lat nie może pobierać opłat.
Pan Sekretarz powiedział, że chodzi teraz o to, aby podpisali oni kontrakt z NFZ oraz
postarali się o dofinasowanie z Urzędu Pracy na wyposarzenie stanowiska pracy, a
wtedy na pewno będziemy rozmawiać, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na
rehabilitację.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że jeżeli będą problemy w związku z faktem finasowania
Biblioteki z Unii to jest jeszcze Szkoła w Sitnie, w której mieści się siłownia i
ewentualnie tam można by udostępnić pomieszczenie na Zakład rehabilitacji,
natomiast siłownię przenieść.
Pan Przewodniczący dodał, że Rada na pewno wesprze utworzenie takiej placówki na
tyle na ile będzie mogła.
Pan Jerzy Mazurek zapytał, jakie są szanse, że NFZ podpisze z nimi jakąkolwiek
umowę.
Pan Michał Bryła wyjaśnił, że na początku z tym będzie problem, gdyż łatwiej
byłoby jak by ta placówka istniała już, wtedy są większe szanse na podpisanie
umowy z NFZ, ponieważ już by widać było że coś się dzieje, że takie coś
funkcjonuje. Ewentualnie byłoby łatwiej przy współpracy z Ośrodkiem Zdrowia.
Pan Przewodniczący, podsumowując wyjaśnił, że do chwili rozliczenia Biblioteki i
kontroli i tak nie możemy nic zrobić.
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Ad. 4
Podjęcie uchwał
Przy podejmowaniu Uchwał brało udział 15 Radnych.
Pan Zygmunt Niedźwiedź odczytał kolejno projekty Uchwał celem ich podjęcia:
1) Uchwała Nr XIII/70/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w
Zamościu.
Po odczytaniu projektu uchwały przez Pana Niedźwiedzia Przewodniczący Pan
Tukiendorf poprosił o wyjaśnienie jak maja wyglądać wybory.
Pan Robert Mazurek pracownik Urzędu Gminy wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym
zebrał się zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników i wszystkich
czterech kandydatów na ławników zaopiniował pozytywnie. Głosowanie ma się
odbyć tajnie na przygotowanych kartach do głosowania. Wybieramy dwóch
kandydatów do Sądu Okręgowego i jednego do Sądu Rejonowego.
Pan Pawlicha zapytał, czy kandydat zaproponowany przez Sąd jest nietykalny, czy
też nie.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że to jest tylko sugestia, a Rada i tak wybiera.
Pan Jerzy Mazurek powiedział, że musi być powołana Komisja Skrutacyjna w celu
liczenia głosów.
Pan Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatów do ww. Komisji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie w skład Komisji Skrutacyjnej weszli:
Mazurek Jerzy
Kozak Leszek
Gazda Antoni
Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem ławników.
W międzyczasie liczenia głosów Przewodniczący oddał głos Panu Gałaszkiewiczowi
Radnemu Powiatu.
Pan Gałaszkiewicz poinformował o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sitno.
Następnie powiedział, że finasowanie remontu dróg w roku 2012 będzie
najprawdopodobniej odbywało się w przyszłym roku tak jak w tym czyli na poziomie
50:50. Pan Gałaszkiewicz poprosił o przychylne ustosunkowanie się do tego i
podziękował za uwagę.
Pan Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie przez Pana Sekretarza dofinasowania
powiatu ze strony gminy.
Pan Sekretarz poinformował, że zostało już przekazane pismo do powiatu z
propozycją Gminy.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że w tym roku zostały poprawione 3 drogi (Cześniki, Sitno,
Jarosławie).
Następnie Pan Sekretarz powiedział, ze jest jeszcze dużo dróg do zrobienia, jednak
będzie to wszystko uzależnione od dochodów Gminy no i od tego czy powiat się nie
wycofa.
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Kolejno Pan Sekretarz poinformował, że udało się zrobić 1300m drogi w Jarosławcu
przy udziale Zarządu Dróg. Tak samo jest przewidziane 200m chodnika w
Jarosławcu.
Pan Sekretarz poinformował także, że zostały podpisane umowy na kolejne kapliczki,
a także na wodociąg (Kornelówka, Czołki, Sitno) .
Pan Sekretarz wyjaśnił, że teraz trzeba szukać dochodów celem pokrycia tych
inwestycji. Bez dochodów nie mamy szans na uzyskanie nawet jakichkolwiek
kredytów, dlatego tez musimy zwiększyć podatki. Następnie Przewodniczący
poprosił o odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej.
Pan Jerzy Mazurek odczytał, protokoły Komisji Skrutacyjnej (kopie stanowią
załącznik do protokołu z sesji).
Na ławników wybrano:
a) Do Sądu Okręgowego wybrano:
- Irena Pawlicha
- Lucjan Detko (do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń
społecznych).
b) Do Sądu Rejonowego wybrano:
- Anna Sędłak-Petz
Następnie Pan Niedźwiedź odczytał jeszcze raz ww. uchwałę już z uzupełnionym
składem.
Pan Radca zasugerował, aby w ww. uchwale §1miał postać:
„Wybiera się 2 ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu:
…………………..
w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
……………………..
Wybiera się ławnika do Sądu Rejonowego w Zamościu:
………………………”
Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za przyjęciem ww. Uchwały Nr
XIII/70/2011.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
2) Uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego
na 2012 rok.
Po odczytaniu przez Pana Niedźwiedzia Uchwały głos zabrał pan Przewodniczący
informując, że o ile mu widomo to w sąsiednich gminach proponowany jest podatek
do 40 zł.
Pan Juszczak poprosił, aby Urząd Gminy przedstawił przy kwocie 30zł jaką mamy
subwencje i tak samo dla 40zł i 50zł. Celem ma być zobrazowanie ile tracimy, jakie
są skutki. Co ta stawka ma nam fizycznie wnosić.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że spróbują to sprawdzić, ponieważ do końca nie wiadomo
było jaka będzie dyskusja na ten temat.
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Pan Sekretarz poinformował, że oprócz żyta w pozostałych sprawach dot. stawek
podatku został generalnie przyjęty wzrost w granicach 16%. Zarządzenie Wójta
mówiło o ograniczeniu do 25% dochody własne, tak aby można było ubiegać się o
kredyty inwestycyjne.
Pan Sekretarz poprosił Panią Blaszkę o wyliczenie
Pan Jerzy Mazurek, zapytał czy te stawki podane w założeniach to są już po
podwyżce.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że są to już stawki po podwyżkach, jednak są to tylko
projekty które są do ustalenia.
Pan Palikot powiedział, że ropa zdrożała o około złotówkę w tym roku tak samo
wzrosła cena nawozów. Jeżeli dojdzie jeszcze wzrost podatku to większość ludzi
przejdzie do opieki społecznej.
Pan Pawlicha zapytał dlaczego stawki były już z góry ustalone wcześniej
zaproponował, aby podnieść delikatnie bo 16% to jest za dużo.
Pan Borowiec zapytał, jaka jest ściągalność podatku.
Pan Sekretarz poinformował, że ściągalność jest w granicach 87-90%.Następnie
powiedział, że część osób nie płaci i nie będzie płacić.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że jeżeli nie podniesiemy podatku to nie będziemy mieli na
rozliczenie projektów i na nowe inwestycje. Nie będzie środków na drogi na
komunikację itp.
Pan Pawlicha zasugerował, że jeżeli podnosimy podatki o 16% to wszystkie i dla
wszystkich bez wyjątku tak samo woda nie ma być dotowana przez Gminę tylko
odbiorca powinien za nią płacić sam.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że do tej pory jeśli był podnoszony podatek gruntowy
o ileś procent to tak samo pozostałe podatki o tyle samo procent.
Pan Sekretarz dodał, że 16% to jest propozycja natomiast wszystko jest w rękach
Radnych.
Pan Szajnoga powiedział, żeby ponieść podatek to pierwsze trzeba zobaczyć ile temu
rolnikowi zostaje.
Pan Palikot zapytał czy Pan Sekretarz nie odczułby obcięcia pensji o 16% mówiąc,
iż rolnik nie odczuje wzrostu podatku o ten procent. Jednocześnie dodał, że my
powinniśmy coś zrobić dla rolników a nie od razu pierwszego roku podnosić podatki.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że my możemy zrobić jednak jest zasada że dochody własne
są istotną pozycją w budżecie. Jednak jeśli one będą małe to Gmina nie będzie
wstanie nic zrobić.
Pan Szajnoga zasugerował, aby Pan Sekretarz zaproponował kwotę za żyto.
Pan Sekretarz zaproponował kwotę w granicach 38zł-40zł.
Pan Szajnoga stwierdził, że to nie będzie 16%
Pan Sekretarz powiedział, że 16% procent to będzie 36zł.
Pan Przewodniczący stwierdził, że jeżeli dzisiaj podniesiemy podatki to ludzie będą
na nas patrzeć nie przychylnie, jednak za dwa trzy tygodnie ludzie będą pytać
dlaczego światło się uliczne nie świeci, dlaczego w Szkole się nic nie robi, dlaczego
chodnik nie robiony. Przewodniczący zauważył, że praktycznie podatki wracają do
mieszkańców.
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Kolejno Przewodniczący przedstawił, zaproponowaną stawkę 37,10 zł za 1dt żyta,
czyli obniżenia kwoty ministerialnej o połowę.
W związku z tym, iż zaproponowano tylko jedną stawkę uchwałę poddano
głosowaniu z ww. stawką
Państwo Radni przyjęli ww. Uchwałę w głosowaniu jawnym przy 7 głosach za,
przeciw 3, wstrzymało się 5 Radnych.
3) Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na rok 2012.
Pan Niedźwiedź odczytał Uchwałę.
Pan Sekretarz przypomniał, że procentowo w tej uchwale również jest podniesiony
podatek o około 16%.
Pan Pawlicha, poinformował, że przejrzał te dane i wydaje mu się że jest trochę
samochodów, które nie płacą wcale podatków.
Następnie Pan Pawlicha poprosił Komisje Rewizyjne o skontrolowanie tego.
Kolejno Pan Pawlicha stwierdził, że według niego są osoby, które nie płacą, albo
płaca nie tak jak powinni.
Pani Blaszka powiedziała, że wszyscy płaca na podstawie wykazów ze Starostwa.
Pan Pawlicha zapytał, czy te wykazy są z wydziału komunikacji i czy są z
rejestracjami.
Pani Blaszka potwierdziła, że są to wykazy z wydziału komunikacji. Są one co
miesiąc wraz z rejestracją.
Pan Pawlicha mimo, wszystko poprosił o możliwość sprawdzenia tego bo według
niego widzi, że niektórzy płacą za niskie podatki.
Następnie Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś inne propozycje dot. ww.
stawek.
Pan Borowiec zapytał, jakie są wpływ z podatku od środków transportu.
Pan Pawlicha powiedział, że około 100tyś. Czyli jeżeli podniesiemy o 16% to
będziemy mieli 116tyś.
Następnie Przewodniczący zapytał kto jest zaproponowaną Uchwałą.
Pan Juszczak, zapytał czy znamy już obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie
stawek kwotowych.
Pani Blaszka poinformowała, że już znamy i stawki w projekcie Uchwały są
określone według obwieszczenia Ministra Finansów.
Następnie Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 7 głosach za, 3
przeciw i 5 głosach wstrzymujących.
4) Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Po odczytaniu Uchwały przez Pana Niedźwiedzia Pan Przewodniczący zauważył, że
w poprzednich latach były zwolnienia z niektórych podatków natomiast teraz ich nie
widzi.
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Pan Sekretarz wyjaśnił, że zwolnienia obowiązują stare.
Pan Biłant zapytał o propozycje podatku od budynków mieszkalnych.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że budynki mieszkalne są zwolnione.
Kolejno Pan Biłant, powiedział, że sprawdził w dziewięciu gminach i podatek od
nieruchomości jest najwyższy.
Pan Jerzy Mazurek powiedział, że to nie prawda bo dzisiaj sprawdzał i w Gminie
Zamość jest 22gr. z m2, a u nas jest 18gr. z m2.
Pan Sekretarz powiedział, że to jest wzrost w stosunku do zeszłego roku tylko o 3gr.
Pan Pawlicha dodał, że jak rolnikom się podnosi to tutaj też nie ma nad czym się
zastanawiać.
Pan Szajnoga zapytał, dlaczego za prowadzenie działalności gospodarczej jest 16zł
od m2, zaprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych 4,25zł od m2.
Pan Szajnoga dodał, że sklep płaci 16zł a Ośrodek Zdrowia 4,25zł od m2.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że Ośrodek płaci dzierżawę raz, a podatek drugi raz.
Pan Przewodniczący zauważył, że to jest mienie Gminne, a jakoś budynku
zdecydowanie się polepszyła.
Pan Pawlicha zapytał jaka jest stawka ministerialna.
Pani Blaszka poinformowała, że stawka wynosi 4,45zł.
Następnie Przewodniczący zapytał czy ktoś jeszcze ma jakieś propozycje odnośnie
stawek w Uchwale.
Następnie Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 11 głosach za, 1
przeciw i 3 głosach wstrzymujących.
5) Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Pan Niedźwiedź odczytał Uchwałę.
Pan Sekretarz nadmienił, że wiele z wpłat podatków nie przechodzi przez sołtysów.
W chwili obecnej tylko około 50% wpłat przechodzi przez sołtysów.
Pan Pawlicha zauważył, że skoro wszystkie podatki wzrosną o 16% to automatycznie
wzrośnie mu i prowizja.
Pan Jerzy Mazurek zaproponował pozostawienie obecnej stawki, jednak należało by
zastanowić się nad zwrotem dojazdu bądź jakąś dietę.
Pan Sekretarz zaproponował, aby z 12% dać im 11%.
Przewodniczący poddał Uchwałę pod głosowanie z 11% prowizją. W głosowaniu
jawnym za było 6 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się 9.
Pan Szajnoga zapytał, czy Radny będący sołtysem może głosować w swoje sprawie.
Pan Radca Prawny wyjaśnił, że Radny będący sołtysem nie może brać udziału w
głosowaniu w swoje sprawie.
Pan Pawlicha zapytał, czy w związku z tym Radny będący sołtysem może być
inkasentem podatkowym.
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Pan Radca powiedział, że to jest zupełnie inna kwestia. Z Radnym nie może być
zawierać umowa cywilno-prawna. Sołtysi realizują swoje zadania bez umowy.
Pan Sekretarz stwierdził, że rzeczywiście w przypadku wpłaty do sołtysa Gmina jest
bardziej stratna niż w przypadku wpłaty na konto jednak jest większa ściągalność
podatku jeśli zbiera sołtys.
Uchwałę poddano ponownie pod głosowanie z wyłączeniem Radnych, którzy są
sołtysami.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały było 2, przeciw 6, wstrzymało się 4.
W związku z czym uchwała nie została przyjęta, a co za tym idzie została przesunięta
numeracja.
6) Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Pana Niedźwiedź odczytał projekt uchwały.
Ponieważ pytań niebyło Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem Uchwały.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
7) Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 31 października 2011 roku w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Pan Szajnoga zapytał, jaki jest koszt rzeczywisty odprowadzania ścieków i dostawy
wody.
Pan Kiciński wyjaśnił, że znacznie wzrosła energia i chociażby z tego względu
należało by podnieść stawkę.
Pan Pawlicha stwierdził, że wodociągi powinny same się utrzymać.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że ta kwota jest minimalna . Z tego tytułu, że to ma Gmina i
odliczamy cały VAT z budowy sieci wod-kan.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że ścieki zostały na tym samym poziomie z racji tego, że jest
więcej odbiorców, natomiast woda wzrosła do 3,10zł/1m3 .
Pan Szajnoga zapytał, kto zaakceptuje takie stawki.
Pan Sekretarz odpowiedział, że niektórzy zaakceptują inni nie.
Następnie Przewodniczący zapytał czy ktoś jeszcze ma jakieś propozycje odnośnie
stawek w Uchwale.
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 7 głosach za, 3 przeciw i 5
głosach wstrzymujących.
8) Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 31 października 2011 roku w
sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno" z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2012.
Odczytanie Uchwały przez Pana Niedźwiedzia.
Pan Sekretarz wyjaśnił, czego dotyczyła ww. Uchwała.
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Pan Pawlicha zapytał, dlaczego uczestnictwo w pracach Komisji są nieodpłatne.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że to są całkiem inne Komisje, za które nie ma pieniędzy.
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 12 głosach za, 1 przeciw i 2
głosach wstrzymujących.
9) Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 31 października 2011 roku w
sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Sitno.
Po odczytaniu uchwały przez Pana Niedźwiedzia Pan Sekretarz objaśniła zagadnienie
uchwały. Wyjaśniając, że podwyżka jest konsekwencją podwyżki za beczkowóz.
Pan Szajnoga zapytał, jak wygląda sprawa przejęcia od przyszłego roku przez Gminy
wywozu śmieci.
Pan Sekretarz ma nadzieję, że może się coś zmieni i to nie wejdzie.
Pan Szajnoga powiedział, że nie wszyscy maja podpisaną umowę na wywóz śmieci.
Zaproponowano, aby sołtysi sporządzili listę osób, którzy maja podpisaną umowę z
EKOMEGĄ.
Ponieważ nie było innych propozycji stawek uchwałę poddano głosowaniu
Państwo Radni przyjęli ww. Uchwałę w głosowaniu jawnym przy 13 głosach za,
przeciw 0, wstrzymało się 2 Radnych.
10) Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Po odczytaniu uchwały Pani Skarbnik objaśnia uchwałę.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za przyjęciem Uchwały Nr
XIII/78/2011.
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 14 głosach za, 0 przeciw i 1
głosie wstrzymującym.
11) Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki
okresowe.
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 14 głosach za, 0 przeciw i 1
głosie wstrzymującym.
12) Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitno na lata 2011-2017.
Po odczytaniu uchwały przez Pana Niedźwiedzia Pani Skarbnik objaśnia uchwałę.
Pan Borowiec, zapytał gdzie są środki ujęte dla Stanisławki.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że tutaj są tylko zmiany natomiast całość inwestycji ma być
rozliczana w 2012 roku.
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Pan Borowiec powiedział, że przecież były środki przewidziane na 2011 rok.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że rozliczamy zadanie po końcu inwestycji. Natomiast aneks
mamy podpisany na rozliczenie projektu w 2012 roku listopad.
Pan Borowiec zapytał jaka to będzie łączna kwota.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że około 230tyś. z PROW-u i środki własne 105tyś. jednak
najprawdopodobniej będziemy musieli jeszcze dołożyć ze środków własnych na
instalację elektryczną i inne rzeczy. Także łączna kwota środków własnych będzie
około 200 tyś. a nawet ponad.
Szczegółowo będzie to podane w budżecie na 2012, który jest już przygotowywany.
Pan Przewodniczący podziękował za wypowiedz Panu Sekretarzowi.
Pani Blaszka odczytała komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
ponieważ nie podejmujemy uchwały na drewno tylko korzystamy z ministerialnej.
Następnie Przewodniczący zapytał czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania dot. ww.
Uchwały.
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 13 głosach za, 0 przeciw i 2
głosach wstrzymujących.

Ad. 5
Informacje o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011
Pan Sekretarz poinformował, że mamy obowiązek przekazania informacji organowi
stanowiącemu o zadaniach oświatowych. Komisja Oświaty w dniu dzisiejszym
analizowała wyniki egzaminów. Mamy wyniki w granicach przeciętnej w powiecie.
Komisja się zapoznała i będzie sporządzona notatka z tego tytułu.
Pan Sekretarz ma nadzieję, że Komisja wypowie się bardziej szczegółowo przy
sprawozdaniu, a dzisiaj tylko tak informacyjnie.
Ponieważ nie było więcej pytań na tym punkt zakończono.

Ad. 6
Sprawozdanie z działalności między sesyjnej Wójta Gminy
Punkt ten z racji nieobecności Wójta będzie realizowany na następnej sesji.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Pan Niedźwiedź zapytał, o kwestię dowożenia młodzieży szkolnej przez linie 47.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że została przywrócony kurs 40 do Cześnik, a także objaśnił
nowe kursy i godziny linii 47 i 40 od jutra.
Pan Sekretarz nadmienił, że jednak będziemy musieli najprawdopodobniej coś do
tych kursów dopłacić chodzi o dopłatę do biletów.
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Ad. 8
Sprawy różne
Pani Wrotniak zapytała, jaką faktycznie będzie miała powierzchnię i ile pomieszczeń
Biblioteka z racji tego, że w Kronice ukazała się informacja iż będzie ona miała
powierzchnię 300m2.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że ponieważ projekt jest finansowany z Lidera jego nazwa
brzmi Utworzenie Biblioteki przy Centrum Kultury w Sitnie i dlatego też została
podana całkowita powierzchnia.
Pani Wrotniak powiedziała, że z tego co widomo to Biblioteka ma mieć 60m2 .
Pan Sekretarz powiedział, że jeszcze tak naprawdę nie wiadomo jak będzie
powierzchnia Biblioteki.
Następnie Pan Sekretarz poinformował, że został wykonany już parking przy
Bibliotece za który zapłacimy w przyszłym roku tak jak było ustalone z Radnymi na
poprzedniej sesji.
Pan Sekretarz poinformował także o 200m chodnika w Jarosławcu Od Pana Szpyry w
kierunku Pana Jusia.
Jest potrzeba uzgodnienia wykonawcy. Chce robić to Pan Zdzisław Sadlik po cenie
jednostkowej zgodnie z przetargami.
Pan Sekretarz poinformował, także o przekazaniu kluczy przez Starostwo i umowy
użyczenia na rok pomieszczeń po Policji. Budynek ten można już będzie
przygotowywać pod GOPS.
Pan Pawlicha powiedział, że nie było przyzwolenia na samowolkę czyli wykonanie
parkingu koło Biblioteki. Była tylko mowa ,że trzeba by to zrobić.
Kolejno Pan Pawlicha zapytał ile będzie komputerów w Centrum kultury w
Cześnikach.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że będzie tam jeden komputer z dostępem do internetu przez
całą dobę i do tego xerokopiarka.
Pan Pawlicha powiedział, że u niego jest 7 może u niego takie centrum zrobić.
Stwierdził, że Centrum nie powinno być tylko z jednym komputerem.
Pan Sekretarz zapytał, ile trzeba tych komputerów.
Pan Pawlicha zapytał się ile będzie kosztował parking przy Bibliotece.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że będzie kosztował około 28tyś.
Pan Pawlicha poinformował, że dach w Cześnikach jest źle zaprojektowany.
Pan Sekretarz powiedział, że dach trzeba będzie przeprojektować,
Następnie Pan Sekretarz wyjaśnił, że trzeba było zrobić ten parking.
Pan Szajnoga poinformował, o przewracającym się chodniku w Jarosławcu koło Pana
Namrożego i Piłata.
Następnie Pan Szajnoga zapytał o następną koncepcję budowy kanalizacji
Jarosławiec wschód koło Pana Basa ja. Według Pana Szajnogi koncepcja się po raz
kolejny zmieniła.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że nic się nie zmienia i 18listopada jest wyłożenie projektów
odnośnie Sitna -Star Wieś. Celem jest podłączenie Szkoły w Jarosławcu. Jest to
całkiem inny temat obejmujący podłączenie od Sitna przez Stabrów w kierunku do
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Zakładu rolnego, natomiast kanalizacja w Jarosławcu to jest zupełnie co innego.
Pan Jerzy Mazurek zapytał jak długo jeszcze będzie poprawiany projekt przez Pana
na remont remizy w Cześnikach.
Pan Sekretarz, wyjaśnił, że powinien on już go skończyć niedługo.
Następnie Pan Jerzy Mazurek zapytał, kiedy będą w końcu poprawione chodniki w
Cześnikach.
Pan Kiciński wyjaśnił, że wszystkie zapadnięcia chodnika zostały poprawione.
Pan Pawlicha powiedział, że podpadały glify od strony północnej na wszystkich
oknach. Pan Pawlicha dodał, że mówił już wykonawcy o poprawieniu tego, jednak
dobrze było by mu przypomnieć ponieważ na wiosnę kończy się gwarancja.
Pan Sekretarz powiedział, że przekaże wykonawcy.
Pan Palikot zapytał, czy to prawda że infomat jest czynny na Orliku w Jarosławcu
tylko do godz. 1600.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że infomat jest czynny bardzo długo.
Następne Pan Palikot zapytał o Panów którzy jeździli i sprawdzali stan techniczny
remizy.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że takie coś miało miejsce. Jest wymóg co 5lat robić
przeglądy konstrukcyjne budynków użyteczności publicznej, a co rok przegląd
gazowy i faktycznie jeździło dwóch Panów.
Pan Palikot zasugerował zmianę wykonawcy przeglądów, ponieważ na remizie w
Bożym Darze odpada farba z budynku.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że zgłosi to.
Pan Borowiec zapytał, o drogi dojazdowe na Rozdołach między innymi do Pana
Dudka.
Pan Sekretarz poinformował, że nie ma pieniędzy w tym budżecie już na remonty,
ponieważ dużo materiału poszło na Osiedle w Jarosławcu. Możemy to jednak zrobić
poprzez dogadanie się z Panem Bondyrą i zapłacimy mu w 2012 roku. Jednak to
trzeba pierwsze by było przegłosować.
Kolejno zrobić rów Jarosławiec Stara Wieś do Pana Kwapisza, u Pana Kozak
Szuwara 100m rowu.
Wyżej wymienione roboty Pan Sekretarz poprosił o przegłosowanie.
Pan Borowiec zapytał odnośnie szkód łowieckich, nadmieniając że koło łowieckie
nie reaguje.
Pan Sekretarz powiedział, że my tak naprawdę nie wiele możemy zrobić.
Pan Przewodniczący stwierdził, że jeżeli nie będzie odstrzału zwierzyny to nic nie
zmienimy.
Pan Borowiec zapytał, czy są już jakieś konkretne mapy odnośnie usytuowania
wiatraków.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że do chwili obecnej mamy tylko zarys.
Pan Borowiec poinformował, że lokalizacja wiatraków w Kolonii Sitno jest na pewno
w otulinie Parku Skierbieszowskiego.
Pan Przewodniczący nawiązując do prośby Pana Sekretarza poprosił o
przegłosowanie wyżej wymienionych inwestycji do realizacji z zapłatą w 2012 roku
dotyczących remontu dróg chodników, parkingu koło Biblioteki i ww.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem do realizacji ww. zadań za było 13 Radnych,
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przeciw 1, wstrzymał się 1.
Pan Sekretarz poinformował o konsultacjach, które odbyły się w Jarosławcu w dniu
23 października 2011 r. Konsultacje dotyczyły utworzenia sołectwa Jarosławiec
Dolny z Osiedla w Jarosławcu i Zakładu Rolnego.
Pan Przewodniczący poinformował o wykazie osób zobowiązanych do złożenia
oświadczenia majątkowego.
Następnie Przewodniczący odczytał zawiadomienie z Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczące uchylenia uchwały Nr XII/69/2011w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. W Horyszowie Polskim działki nr
118 i 119 w Stanisławce stanowiącej własność Gminy Sitno.
Kolejno Przewodniczący odczytał prośbę Pana Dominika Pułki dot. sfinansowania
oczyszczalni przydomowej ( prośbę załączono do protokołu).
Pan Sekretarz powiedział, że trzeba by było się zastanowić czy go nie włączyć do
tego projektu jak będą takie możliwości.
Następnie Przewodniczący odczytał prośbę mieszkańców Stabrów Reformy dot.
utwardzenia drogi (prośbę załączono do protokołu).
Pan Pawlicha poinformował, że w Jarosławcu jest chłopak, który zdobył trzecie
miejsce w Świecie i zaproponował czy nie można było by go jakoś uhonorować od
Rady.
Pan Sekretarz powiedział że trzeba będzie pomyśleć nad stypendiami sportowymi.

Ad. 9
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokół Nr XII/2011 wyłożony był do wglądu bezpośrednio w trakcie obrad
sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Państwo Radni zapoznali się z tym
Protokołem i czy są do niego uwagi.
Państwo Radni nie wnosili uwag i przyjęli ww. Protokół w głosowaniu jawnym przy
11 głosach za, 0 – przeciw i 4 głosach wstrzymujących się.
Ad. 10
Zamknięcie obrad sesji
Pan Wójt na koniec jeszcze raz podsumował realizacje budżetu i podziękował
wszystkim którzy przyczyni się do realizacji budżetu.
Na zakończenie obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy podziękował zaproszonym
gościom oraz Radnym za czynny udział w obradach sesji.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję słowami:
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„Zamykam obrady dzisiejszej sesji”
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował: Piotr Harczuk

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Edward Tukiendorf

