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ST. 0002.VII.17.2015
Protokół Nr XVII/2015

Rady Gminy
10 grudnia 2015 roku

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Omówienie projektu budżetu na 2016 rok – dyskusja.
Podjęcie uchwał:

- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno,
- w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Sitno,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sitno na lata 2015-2021.

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. Biłant Tomasz
2. Chaińska Joanna
3. Chmiel Teresa
4. Klikicki Krzysztof
5. Kozak Leszek
6. Łazorczyk Tomasz
7. Mazurek Janusz
8. Polski Robert
9. Ryszczuk Jan
10. Szawarski Ryszard
11. Sokołowski Dariusz
12. Tokarz Kazimierz
13. Torba Janusz
14. Wydmański Władysław
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Radni nieobecni:
1. Gąsior Tomasz

Ad. 1
Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad XVII Sesji Rady Gminy w bieżącej kadencji dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Klikicki.
Przewodniczący powitał Radnych, sołtysów, członków rad sołeckich, a także
zaproszonych gości: Wójta Gminy Pana Mariana Bernata, Z-cę Wójta Kajetana
Protasa oraz Skarbnika Gminy Panią Jolantę Hryciuk, jak również pozostałych gości:
Panią Agnieszkę Grzesiuk Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Panią
Barbarę Tor Kierownik GOPS oraz Doradcę Rolniczego z LODR –ZDR-ZA Panią
Teresę Chmiel.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1200 i trwały do godz. 1730.

Ad.2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że
w obradach uczestniczy 14 Radnych, co stanowi niezbędne quorum potrzebne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Kolejno Przewodniczący poinformował, że nie będzie ostatniej uchwały sprawie
zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sitno na lata 2015-2021, ponieważ po konsultacjach Pani Skarbnik z RIO okazało
się, że nie ma konieczności przy tych zmianach w budżecie podejmowania tej
uchwały.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad pytając,
czy są do niego uwagi.
Pan Wójt poprosił, aby przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odłożyć na
30 grudnia br.
Przewodniczący zaproponował, aby tradycyjnie na początku oddać głos
gościom, czyli w tym wypadku Pani Teresie Chmiel, która przedstawi nowe formy
dofinansowania dla rolników ze środków unijnych.
Państwo Radni przyjęli proponowany porządek obrad wraz z ww. uwagami
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Następnie Przewodniczący oddał głos Pani Chmiel z ODR-u.
Pani Chmiel poinformowała o organizowaniu kursów w I kwartale w zakresie
stosowania środków ochrony roślin, a następnie omówiła dotacje, jakie są dostępne
dla rolników.
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Ponadto Pani Chmiel poinformowała, o konieczności ubezpieczania min. 50%
upraw oraz o możliwości przechodzenia na zasady ogólne rozliczenia VAT-u
i skutków z tym związanych.
Kolejno Pani Chmiel omówiła wnioski obszarowe dla rolników.
Przewodniczący podziękował Pani Chmiel za bardzo obszerną i profesjonalną
wypowiedź.
Z-ca Wójt zaproponował, aby Pani Teresa spotkała się z mieszkańcami
w większych miejscowościach i przedstawiła te tematy.
Pan Chmiel powiedziała, że bardzo chętnie, jeśli będzie taka potrzeba.
Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponowałby w skład Komisji Uchwał
i Wniosków weszli nw. Radni: Teresa Chmiel, Tomasz Łazorczyk i Ryszard
Szawarski.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu przy 11 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się.
Ad. 4
Omówienie projektu budżetu na 2016 rok – dyskusja.
Przewodniczący poinformował, że projekt budżetu na rok 2016 otrzymaliśmy
już na sesji 12 listopada br., ponadto był on omawiany na sesji 26 listopada, a po sesji
(12 listopada) zebrały się wszystkie Komisje Stałe Rady Gminy, aby przedyskutować
ponownie ten budżet.
Pan Wójt omówił zmiany, jakie zostały wprowadzone od tamtego czasu
w budżecie na rok 2016.
Dalej Pan Wójt poinformował, że sołtysi zostali zapoznani z tym budżetem na
poprzedniej sesji sołtysów.
Kolejno Pan Wójt powiedział, że zmieniły się tylko tak naprawdę zapisy
w budżecie w wydatkach w niektórych sprawach.
Następnie Pan Wójt powiedział,: „(…) że być może będzie możliwość
aplikowania o środki na kanalizację z programu Infrastruktura i Środowisko.
Zobaczymy jak to wyjdzie, mieliśmy spotkanie z przedstawicielami osiedla ODR-u,
był projektant, był człowiek, który ma dobrą skuteczność w przygotowywaniu
wniosków o płatności. Będziemy organizować spotkania w zakresie chęci
podłączenia do kanalizacji sanitarnej, a drugie wyrażenie zgody na przejście
z budową kanalizacji. Mamy projekt, mamy koncepcję, jak mieszkańcy nie będą
zainteresowani podłączeniem i my zdeklarujemy przykładowo 200 przyłączy
domowych, a później wykonamy ich 100 to przy rozliczeniu projektu będziemy
musieli zwracać dotację. To jest podstawowa rzecz w tym wszystkim.
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Przepompownie są już zlokalizowane w Sitnie na działce u Pani Tarkot stoi skrzynka
energetyczna, u Pana Jordana i u Pana Szajnogi w Jarosławcu na Starej Wsi.”
Kolejno Pan Wójt omówił przeznaczenie funduszów sołeckich w budżecie na
rok 2016 w poszczególnych sołectwach na chodniki, odwodnienia, drogi, łazienki,
altanki.
Dalej Pan Wójt poinformował, że dał deklarację w Bożym Darze na zrobienie
drogi „Sosny”, ale planujemy złożyć projekt na całe „Sosny” – nie wiemy, czy się
uda.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że chcemy zrobić drogę na osiedlu
w Jarosławcu Dolnym – droga od osiedla bloków do istniejącej trylinki do
przepompowni – na tym odcinku, gdzie jest zaniżenie.
Następnie Pan Wójt omówił drogi, na które chcemy składać wnioski ze środków
zewnętrznych – chodzi o 8 dróg ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
(całkowita wartość wykonania dróg to kwota około 4,7mln zł, z czego 3mln zł środki
zewnętrzne, 1,7mln zł środki własne).
Dalej Pan Wójt omówił przeznaczenie funduszu.
Kolejno Pan Wójt omówił, inwestycje, na jakie chcemy składać wnioski ze
środków zewnętrznych w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska,
między innymi na świetlice, zabytki, itp.( procent dofinasowania to 63,63% procent
ze środków zewnętrznych).
Pan Wójt poinformował, również o potrzebie termomodernizacji budynku
Urzędu Gminy ( koszt około 500tys. zł) oraz wykonaniu tablic informacyjnych
w poszczególnych miejscowościach.
Następnie Pan Wójt poinformował o umieszczeniu w budżecie na rok 2016
funduszy na wymianę pieca w Cześnikach.
Dalej Pan Wójt powiedział, że chcemy uzupełnić oświetlenie uliczne na osiedlu
w Jarosławcu o 9 lamp.
Pan Wójt omówił szczegółowo wszystkie plany inwestycyjne na kolejne 3 lata
według Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Ponadto Pan Wójt poinformował o złożeniu projektu na połączenie ujęć
w Stanisławce, Sitnie i Jarosławcu (dofinasowanie 85% z środków zewnętrznych).
Kolejno Pan Wójt poinformował o złożeniu skargi przez KGW w Jarosławcu na
Wójta.
Pan Tokarz, zapytał czy droga na „Sosny” w tym roku nie będzie wykonana.
Pan Wójt odpowiedział, że nie będzie wykonana, ponieważ piszemy projekt na
tę drogę.
Pan Tokarz stwierdził, że droga na „Kliny” za 18tys. zł ma 2 lata poślizgu, to ile
tutaj trzeba będzie czekać.
Pan Wójt powiedział, że daje słowo, iż droga „Sosny” będzie wykonana zgodnie
z pismem, które przekazałem Panu Sołtysowi – od lasu do torów, ewentualnie końca
zabudowy.
Pan Tokarz zapytał, ile możemy się spodziewać udzielonej pomocy finansowej
na remont dróg powiatowych, my, jako Boży Dar.
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Pan Wójt odpowiedział, że na dofinasowanie do dróg powiatowych
przeznaczono150tys. zł. Ponadto Starosta powiedział, że bardzo dużo rzeczy planuje
dla Gminy Sitno, za wsparcie.
Dalej Pan Wójt powiedział, że na chwilę obecną, gdy budżet nie jest jeszcze
uchwalony, nie jest w stanie jeszcze nic rozmawiać ze Starostą.
Kolejno Pan Wójt powiedział, żeby Boży Dar nie obawiał się, że to, co było
napisane w kwitach nie będzie zrealizowane. Chciałbym, żeby był zrealizowany cały
odcinek.
Pan Tokarz zapytał o datę realizacji tego projektu na drogę „Sosny”
Pan Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną nie może podać daty. Na chwilę
obecną będziemy składać projekt, a realizacja może być w roku 2016, 2017 – jak
projekt przejdzie.
Pan Tokarz zapytał, czy w tych 18tys. zł na „Kliny” jest ujęta też mijanka.
Pan Wójt odpowiedział, że mijanka jest ujęta.
Dalej Pan Wójt powiedział, że jak nie przejdzie projekt w ramach PROW,
to będzie zrobiona droga z FOGR-u, na odcinku od lasu do torów.
Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.
Po przerwie zgodnie z obietnicą zabrał głos Pan Wydmański.
Pan Wydmański poinformował, że wyjaśnił już tą kwestię na przerwie z Panem
Wójtem, a chodziło o 3 punkty oświetleniowe, które zostały ujęte w budżecie na rok
2016.
Z-ca Wójta poprosił o rozważenie potrzeby wykonania oświetlenia w Czołkach
na odcinku drogi miedzy innymi, gdzie zlokalizowana jest firma Pana Darczuka
i Pana Schaba, a także 30 gospodarstw.
Dalej Z-ca Wójta poinformował, o potrzebie wykonania chodnika od Pana
Skórki w Czołkach w stronę Sitna, a także poprawy odcinaka drogi powiatowej od
Pana Kondrakiewicza do Pana Gierszona (odcinek około 800m).
Następnie Z-ca Wójta powiedział, że według niego powinien być wykonany
w pierwszej kolejności w Czołkach odcinek drogi gminnej „Stara Wieś”.
Kolejno Z-ca Wójt poruszył zagadnienia dotyczące potrzeb w strażach z terenu
gminy Sitno, między innymi zakupu i postawienia garażu w Stabrowie, potrzeby
remontu samochodu dla OSP w Cześnikach, remontów bieżących niektórych
budynków OSP, zakupu wyposażenia bojowego, zakupu pompy szlamowej WT30 dla
Cześnik, zakupu mundurów ups.
Dalej Z-ca poprosił, aby zapisać, że na remont samochodu pozyskanego
z jednostki OSP z Kolonii Sitno przeznaczono kwotę około 4tys. zł.
Następnie Z-ca Wójta zaproponował podwyższenie ryczałtów dla strażaków, za
uczestnictwo w akcjach bojowych.
Kolejno Pan Wójt poprosił, o przerzucenie środków w kwocie 9,5 tys. zł na
rzecz OSP w Cześnikach, które były przeznaczone na dofinasowanie Policji.
Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi Pana Protasa mówiąc, że w Czołkach są
planowane lampy hybrydowe, chodniki też będą realizowane w Czołkach od strony
Sitna, jeśli chodzi o garaż dla OSP w Stabrowie to też planujemy go wybudować
w ramach wykonanego projektu.
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Dalej Pan Wójt stwierdził, że w straży przede wszystkim trzeba zrobić szkolenie
i badania lekarskie, ponieważ podczas akcji, nie ma, kto wystąpić, bo żaden nie ma
przeszkolenia i badań lekarskich.
Następnie Pan Wójt powiedział, że musimy napisać projekt i wyposażyć
wszystkie straże w mundury ups.
Kolejno Pan Wójt powiedział, że musimy szukać środków zewnętrznych,
ponieważ z własnych środków nie damy rady wszystkiego zrobić. Wskazał na
możliwość pozyskania środków z LGD na wymianę dachu w Jarosławcu Górnym.
Powiedział też, że na remont samochodu w Cześnikach są planowane pieniądze, że
niektóre części pójdą z Kolonii Sitno i że jakoś tę naprawę się wykona. Wskazał
jednocześnie na konieczność „zaciskania pasa”.
Pan Biłant: „(…) dziękuję Panu Prezesowi za obiektywne przedstawienie
sytuacji w strażach. Panie Wójcie nie uważam, że zasadne jest bagatelizowanie
jednostek, ponieważ jak najbardziej się z Panem zgadzam, że uzupełnienie szkoleń
jest potrzebne, natomiast zaciskanie pasa. Nie wiem jak ja mam to rozumieć, jako
prezes straży w Stabrowie. Nasza jednostka, jak Pan wie, służy nie posiadając tych
podstawowych szkoleń. Służy do zabezpieczeń, do uczestnictwa w różnych świętach
państwowych i kościelnych, do kultywowania wartości patriotycznych, do akcji
społecznych. Więc nasze działania są otwarte, my nie musimy być jednostką bojową.
Sprzęt, który udało nam się pozyskać z ministerstwa przy pomocy tutaj ówczesnego
Pana Wójta, Prezesa, kierowcy Pana Stasia, za co jesteśmy wdzięczni i dziękujemy.
Natomiast sprawa modernizacji, czy tego garażu ciągnie się już ponad rok, gdzie
złożyłem do Pana pismo z podpisami. Na straże wtedy była kwota 150tys. zł, dzisiaj
mamy 90tys. zł. Nie wiem jak Pan chce to rozwiązać, bo ja w budżecie tego nie
widzę. Wspomniał Pan o chodniku w Stabrowie. Oczywiście ten odcinek
z Jarosławca w stronę Gminy Sitno. Jak już wcześniej mówiłem mieszkańcy
Stabrowa z funduszy sołeckich przeznaczyli kwotę, w jednym roku, w drugim roku
na budowę tego chodnika. Jakąś część Pan zrobi, ale ja bym chciał wiedzieć, jaką
cześć, ile tego chodnika ma być zrobione. Bo to jest ważne, rzucić hasło –ileś tam się
zrobi. Ile metr, dwa metry. Bo nie wiem. Ja mam tutaj jeszcze pytanie do Pani
Skarbnik. Chciałbym, aby Pani Skarbnik powiedziała, ile w roku 2015 poszło na
program przeciwdziałaniu narkomani i alkoholizmowi i ile jest w tym roku.
Bo chciałbym do tego nawiązać.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na 2016 rok jest zaplanowana kwota
64623,70 zł, a w 2015 po zmianach kwota 80172,15 zł.
Pan Biłant: „(…) Panie Wójcie otóż kwota oczywiście jest niższa w tym roku,
pewnie na tym też oszczędzamy”.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota jest niższa nie, dlatego, że oszczędzamy,
tylko jest uzależniona od wydanych decyzji na alkohol, jeżeli będą zwiększone to
później będzie zwiększenie budżetu.
Pan Biłant: „(…) w tamtym roku zgłaszałem Wójtowi, propozycje – było
zainteresowanie rodziców wyjazdami na baseny. Pan Wójt się nie zgodził. Otóż
w tym roku z kolegą Władziem, kolegami z Klubu Radnych zrobiliśmy taką listę
osób chętnych na wyjazdy. W szkole w Jarosławcu jest grupa 15-osobowa, natomiast
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w Szkole Podstawowej w Sitnie uzbierała się grupa 29 osób. Koszt, jakie by poniosła
Gmina – najkorzystniejszy program, jaki udało nam się znaleźć, to są grupy
15 osobowe – jest to 20 godzin z instruktorem i to kosztuje 2 850 zł, jednocześnie
mogą być prowadzone zajęcia z 3-4 grupami. W tym przypadku mamy 3 grupy
wyjazdu. I chciałbym złożyć formalny wniosek pod ten program walki
z alkoholizmem i narkomanią, żeby radni to zagłosowali. Bo to nie jest, tak jak tu
kolega Janusz podpowiada dla Stabrowa, tylko to jest dla całej gminy. Także
prosiłbym, aby to zostało przegłosowane przez Radnych. Bo dla mnie jest to bardzo
ważne żeby zobaczyć, jacy Radni, tak naprawdę chcą tutaj działać ogólnie, a jacy są
tylko po to żeby być. Tyle z mojej strony, jeżeli są jakieś pytania to proszę.”
Przewodniczący poprosił o wskazanie źródła dofinasowania.
Pan Szawarski powiedział, że był na szkoleniu w Lublinie dotyczącym
przeciwdziałaniu narkomani i alkoholizmowi i trzeba dobrze przeanalizować czy
wydanie tych pieniędzy na pływanie będzie zgodne z tym rozporządzeniem.
Dalej Pan Szawarski powiedział, że jest jak najbardziej za tym, żeby dzieci
jeździły na pływalnię, tylko nie jest do końca pewien, czy te pieniądze mogą być na
to przeznaczone.
Pan Torba powiedział,: „(…) że Pan Tomasz pokazał tutaj, iż program pływania
dotyczy to uczniów ze Stabrowa, Jarosławca i Sitna, a nie powiedział Pan
Kornelówka, nie powiedział Pan Cześniki, nie powiedział Pan Horyszów. Zebrał Pan
tylko ze szkół, które uważa Pan za stosowne. Jeśli Pan ma do mnie jakieś urazy to
proszę bardzo, ale jeśli Pan rzetelnie przedstawia sytuację to proszę ją przedstawić
rzetelnie.”
Pan Polski powiedział, że chodziło tutaj o przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Głosowaliśmy ostatnio regulamin, w którym jest wyraźnie w punkcie napisane, że
pieniądze mogą iść na baseny.
Pan Biłant wyjaśnił, że głosowaliśmy regulamin, w którym wyraźnie było
napisane, na, co te środki mogą być przeznaczone – na pływalnie, na wyposażenie
sprzętu sportowego w remizach.
Dalej Pan Biłant powiedział,: „ (…) kolego Januszu nic nie stoi na przeszkodzie
żebyś ty taki formalny wniosek złożył, zebrał pofatygował się. Nikt tobie tego nie
zabrania. Pojedz tak jak my, wypytaj o wszystko. Jesteś z Cześnik zrób to.”
Pan Wójt powiedział, że to, co Pan Tomek mówi to myślę, że to się mieści
w programie.
Pan Biłant dodał, że szkoły zadeklarowały symboliczną opłatę na przejazdy –
2 zł od osoby.
Przewodniczący zaproponował, aby była deklaracja tych uczestników, że będą
uczestniczyć w nauce pływania od początku do końca. Żeby nie było takiej sytuacji,
że jest słomiany zapał – pierwszy drugi raz, a później autobus jeździ pusto.
Pan Wydmański zaproponował, aby osoby, które składają deklarację w razie
nieuzasadnionej rezygnacji można było obciążyć kosztami.
Pan Biłant powiedział, że te listy zostały stworzone na podstawie deklaracji
rodziców.
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Przewodniczący powiedział, że te deklaracje powinny być daleko idące, czyli
jeżeli się ktoś zgłosi to ma jeździć do końca, wiadomo mogą się zdarzyć wypadki
losowe – jak choroba - ale nie tak, że komuś się nie zechce i nie jedzie. W końcu są
to pieniądze publiczne, a my je wydatkujemy.
Pan Wójt powiedział, że to trzeba jeszcze dopracować, będzie w poniedziałek
o 11godzinie spotkanie z dyrektorami szkół i dopracujemy szczegóły.
Pan Biłant poinformował, że jeśli chodzi o opiekunów na pływalnie, to
nauczyciele, w tych szkołach zadeklarowali opiekę w formie wolontariatu.
Z-ca Wójta zaapelował, o zabezpieczenia środków w budżecie na remont
samochodu dla OSP w Cześnikach i w związku z tym poprosił o przegłosowanie
przeznaczenia kwoty 3,5tys. zł na remont samochodu.
Pan Wójt powiedział, aby zabrać kwotę 3,5 tys. zł przeznaczoną na Izbę
Wytrzeźwień i przeznaczyć ją na remont samochodu dla OSP w Cześnikach zgodnie
z sugestią Pana Protasa.
Pani Skarbnik powiedziała, że jest to niezgodne, bo w ramach programu walki
z alkoholizmem i narkomanią nie można przeznaczyć pieniędzy na remont
samochodu strażackiego.
Pan Polski zaproponował, aby przedstawić pensję nauczycieli fatycznie taką,
jaka ona jest, a nie tak, że Pan Wójt podaje kwotę brutto, Prezes Związku
Nauczycielstwa mówi o netto, gdzie nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem na
funkcji zarabia 3,1tys. zł.
Dalej Pan Polski powiedział: „(…) przedstawmy to wszystko tak jak
rzeczywiście jest, a nie róbmy propagandowych wypowiedzi.”
Pan Wójt powiedział, że nigdy nie mówił, iż są to kwoty netto.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Biłanta dotyczący
sfinansowania nauki pływania w ramach gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na 2016
rok.
Za wnioskiem Pana Biłanta głosowało 7 radnych i 7 radnych wstrzymało się.
Przewodniczący poinformował, że w wyniku głosowania wniosek Pana Biłanta
został przyjęty.
Z-ca Wójt powiedział, aby Rada Gminy zabezpieczyła środki na remont
samochodu w miarę potrzeb i zakupu pompy szlamowej WT30 dla OSP
w Cześnikach.
Pan Torba: „ (…) ja tylko mam jedną prośbę. Koledzy Radni nie mylcie mnie
z Cześnikami, bo cały czas wytykacie mi tutaj, że Cześniki i Cześniki. Ja jestem
z Kolonii Cześniki Górna i Dolna. Także, jeśli chcecie mi pokazać coście zrobili
w Cześnikach Górnych i Dolnych, to może teraz powiedzcie mi, co przegłosowaliście
na rzecz Kolonii Cześniki, bo ja mogę powiedzieć, co przegłosowałem na rzecz
Czołek, Cześnik, Bożego Daru i innych. Tak naprawdę powiedzcie, co tak naprawdę
przegłosowaliście na rzecz Kolonii Cześniki i Cześnik Górnych i Dolnych, bo
z stamtąd zostałem wybrany. I prosiłbym na przyszłość się wypowiadać w kierunku
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Kolonii Cześnik i Cześnik Górnych i Dolnych, a nie Cześnik samych. Bo tutaj
Przewodniczący jest z Cześnik”.
Pan Polski poinformował, że dowiadywał się w innych gminach, co chodzi
o dofinansowanie Policji w kwocie 6tys. zł i żadna z gmin takich środków nie będzie
wydatkowała w następnym roku na Policję. Dlaczego my z różnymi innymi
potrzebami, chociażby dzieci, dofinansowujemy Policję.
Pan Wójt powiedział, że rozmawiał z innymi Wójtami i ci Wójtowie
deklarowali przekazanie funduszy na Policję.
Ad. 5
Przyjęcie uchwał
Przewodniczący poinformował, że mamy 3 uchwały z RIO, które pozytywnie
opiniują projekt budżetowy na rok 2016 oraz wieloletnią prognozę finansową, a także
możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z projektu budżetu
gminy na rok 2016
Pani Teresa Chmiel odczytała kolejno projekty Uchwał celem ich podjęcia:
1. Uchwała Nr XVII/94/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała Nr XVII/95/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała Nr XVII/96/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno.
Pan Wójt omówił uchwałę, mówiąc, że sprawa dotyczy właśnie projektu
budynku remizy i świetlicy w Stabrowie.
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W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała Nr XVII/97/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie
Gminy Sitno.
Pan Wójt przedstawił Radnym na mapie drogi, których dotyczy uchwała.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
5. Uchwała Nr XVII/98/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pani Skarbnik omówiła zmiany w budżecie.
Pan Wójt powiedział, że chcemy na koniec roku, niektórym pracownikom
symbolicznie po parę złotych dać.
Dalej Pan Wójt powiedział, że jest kilka osób, których trzeba wyróżnić i dać im
trochę więcej, są to ci, którzy pracują przy projektach, którzy robili przetarg na
energię elektryczną i którzy rozliczali solary.
Kolejno Pan Wójt powiedział, że są to pieniądze zaplanowane z administracji.
Następnie Pan Wójt powiedział, że chcemy w tym roku budżet, który jest
podzielony na szkoły przekazać Dyrektorom Szkół zarządzeniem, tak, aby czuli się
odpowiedzialni za budżet.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Pan Wójt poinformował, że na sesji 30 grudnia na pewno będą zmiany
w budżecie na rok 2015, jednak zmiany będą nanoszone do ostatniej chwili, dlatego
też uchwała będzie przekazana dopiero w dniu sesji.
Pan Torba zapytał, czy został już wybrany sekretarz.
Pan Wójt odpowiedział, że do dzisiaj był termin składania ofert.
Pan Tokarz zapytał, dlaczego Pan Wójt rozgląda się za osobami na zewnątrz,
czy tu w Gminie nie ma jakiś wykształconych.
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Pan Wójt odpowiedział, że są osoby, ale w stosunku to tej osoby, o której
niektórzy z Państwa Radnych myślicie mam inne plany.

Ad. 6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Sitno mgr Marian Tadeusz Bernat.
Porusza zagadnienia:
1. Pisma do GDDKiA;
2. PKP w sprawie peronu w Jarosławcu;
3. Pozwoleń na budowę na planowane inwestycje;
4. Opracowania Strategii Gminy;
5. Drogi ekspresowej (S17) – wszystkie uwagi zostały przekazane do GDDKiA;
6. Segregacji odpadów;
7. Potrzeby przeprowadzenia zebrań z mieszkańcami Sitna, Stabrowa
i Jarosławca w sprawie kanalizacji;
8. Modernizacji przepompowni kanalizacji w Jarosławcu;
9. Narady z Dyrektorami szkół;
10. Naboru wniosków na utylizację azbestu;
Pan Wójt podziękował wszystkim osobom, którzy przyczynili się do
przygotowania budżetu i Radnym za przyjęcie budżetu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
Punkt ten został zrealizowany wraz ze sprawami różnymi.
Ad. 8
Sprawy różne.
Pan Łazorczyk zapytał, czy wycinka krzaków przy drogach została już
zakończona.
Pan Wójt odpowiedział, że umówił się Panem Wojniakiem z Zarządu Dróg,
który zadeklarował wycięcie wszystkich krzaków na odcinku drogi od Janówki do
Rozdół. Natomiast pozostałe zgłoszone miejsca ma podciąć Pan Marek Surmacz.
Pan Łazorczyk powiedział, że Pani sołtys prosiła o postawienie tablicy przy
pierwszym przystanku w Horyszowie jadąc od strony Sitna, na której będzie mogła
umieszczać informacje dla mieszkańców.
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Następnie Pan Łazorczyk powiedział, że mieszkańcy z Horyszowa prosili
o zrobienie osi na drodze polnej.
Kolejno Pan Łazorczyk poruszył temat Centrum.
Pan Wójt powiedział, że chcemy zrobić tam porządek.
Pan Ryszczuk przypomniał o potrzebie wycięcia krzaków koło torów przy
drodze od krajówki w stronę Bożego Daru, ponieważ zgłaszał to na poprzedniej sesji,
ale do tej pory jeszcze nikogo nie było.
Pan Wójt odpowiedział, że ma nam pomóc Pan Marek Surmacz, który ma
odpowiedni sprzęt do wycinki.
Pan Ryszczuk powiedział, że zgłaszał też potrzebę przeniesienia lampy ulicznej
od Pana Sołoduchy, jednak w dalszym ciągu lampa nie jest przeniesiona.
Pan Wójt powiedział, że spróbujemy to przenieść.
Następnie Pan Wójt poinformował, że musimy wykonać projekty oświetlenia
ulicznego w Cześnikach, Sitnie i Rozdołach, ponieważ Zakład Energetyczny
przebudowuje linię energetyczną, a oświetlenie jest własnością Gminy.
Pan Torba zapytał, o remont drogi gminnej w Cześnikach Kolonia Górna
i o wykonanie rowów, a także w sprawie drogi powiatowej w Cześnikach Kolonia
Dolna – chodzi o pismo od sołtysa Cześnik Dolnych do Starostwa.
Pan Wójt powiedział, że jak będzie zatwierdzony budżet to będziemy myśleć
wtedy o drogach.
Przewodniczący przedstawił skargę złożoną przez KGW w Jarosławcu na
działania Wójta.
Następnie Przewodniczący poinformował, o piśmie od Pani Dyrektor Szkoły
w Cześnikach w sprawie potrzeby wymiany kotła, CO, który uległ awarii.
Pan Wójt powiedział, że kocioł będzie kosztował około 40tys. zł
Pan Wydmański zapytał, dlaczego ten kocioł jest taki drogi, czy nie ma
tańszych.
Pan Wójt powiedział, że w tej chwili nie ma.
Przewodniczący przedstawił następujące pisma:
- pismo od mieszkańców Stabrowa z prośbą o utwardzenie nawierzchni drogi
w miejscowości Stabrów od Pana Praczuka do Pana Bartosiaka;
- pismo Pani sołtys ze Stabrowa z prośbą o naprawę drogi asfaltowej Stabrów
Górny na odcinku od Pana Franciszczuka do Pan Karpa, ponadto wycięcie krzaków
przy drodze od Pana Franaszczaka w kierunku lasu Dębinka do drogi Wólki
Horyszowskiej, naprawę drogi na tym samym odcinku, naprawę drogi gruntowej
między Panem Jacuniakiem i Panem Kukiełką, naprawę drogi gruntowej od Pana
Praczuka w kierunku wschodnim, naprawę drogi gruntowej przy łąkach i ułożenie
odcinka chodnika przy pierwszym przystanku autobusowym jadąc od Zamościa;
Pan Biłant podziękował wszystkim Radnym, którzy przychylili się do wniosku
dotyczącego pływalni.
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Ad. 9
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przyjęcie protokołu zostało przełożone na następną sesję.

Ad. 10
Zamknięcie obrad sesji
Na zakończenie obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy podziękował
zaproszonym gościom oraz Radnym za czynny udział w obradach sesji oraz złożył
wszystkim obecnym życzenia świąteczne.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję słowami:
„Zamykam obrady dzisiejszej sesji”
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował: Piotr Harczuk
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Klikicki
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