Sitno, 30 grudnia 2015 roku
ST.0002.VII.18.2015
Protokół Nr XVIII/2015
RadyGminy
w Sitnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
na 2016 rok;
- w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Sitno na lata 2016 – 2023;
- w sprawie skargi;
- 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.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1 Biłant Tomasz
2 Chaińska Joanna
3 Chmiel Teresa
4 Gąsior Tomasz
5 Klikicki Krzysztof
6 Kozak Leszek
7 Łazorczyk Tomasz
8 Mazurek Janusz
9 Ryszczuk Jan
10 Sokołowski Dariusz
11 Szawarski Ryszard
12 Tokarz Kazimierz

13 Torba Janusz
14 Wydmański Władysław
Radni nieobecni:
1 Polski Robert
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Krzysztof Klikicki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XVIII
Sesji Rady Gminy. Powitał Wójta Gminy Sitno - Pana Mariana Bernata, Pana
Zastępcę Wójta - Kajetana Protasa, Skarbnik Gminy - Panią Jolantę Hryciuk,
radnych, Kierownik Referatu gospodarki gruntami, podatków i opłat - Panią
Elżbietę Blaszkę, Kierownik GOPS - Panią Barbarę Tor, Kierownik Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie - Panią Agnieszkę Grzesiuk, sołtysów, byłych
sołtysów, sportowców - nauczycieli wychowania fizycznego oraz wszystkich
obecnych na sesji gości.
Następnie Pan Przewodniczący zaznaczył, że chciałby dodać dodatkowy
pkt. obrad – podziękowanie dla sportowców - nauczycieli wychowania
fizycznego oraz podziękowanie byłym sołtysom.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1000 i trwały do godz. 1500.
Ad. 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady - Pan Krzysztof Klikicki stwierdził, że na 15
radnych zgodnie z listą obecności, na tę chwilę uczestniczy 13 radnych, wobec
czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi dotyczące porządku obrad.
Następnie poddał go pod głosowanie.
Radni Gminy Sitno przyjęli proponowany porządek obrad wraz
z zaproponowaną zmianą jednogłośnie.
Krzysztof Klikicki, Przewodniczący Rady oddał głos Panu Wójtowi.
Wójt Gminy Sitno – Pan Marian Bernat zaznaczył, że osoby, które zostały
zaproszone, czyli byli sołtysi jak i nauczyciele wychowania fizycznego to
osoby, które zasługują na wyróżnienie i mają ogromny wpływ na wizerunek
gminy. Pan Wójt razem z Przewodniczącym Rady chciałby im bardzo
podziękować za rozwój sportu w formie drobnych upominków. Dodał również,
że bardzo ważne były dla nas sukcesy w LZS i innych wydarzeniach
związanych ze sportem w gminie.

Pan Wójt wspomniał także, że mamy możliwość pozyskania terenu na
powiększenie boiska. Zaznaczył, że bez ludzi, którzy pasjonują się sportem
obecne wyniki nie byłyby możliwe do osiągnięcia.
Następnie Pan Wójt wraz z Przewodniczącym, Zastępcą Wójta oraz Panią
Skarbnik, wręczyli upominki wyróżnionym nauczycielom wychowania
fizycznego.
Po wręczeniu upominków, Pan Wójt w kilku słowach podziękował także
byłym sołtysom za trud włożony w swoją pracę i wręczył im pamiątki w formie
statuetek. Byli Sołtysi podziękowali za docenienie i współpracę.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego pkt. obrad.
Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponowałby w skład Komisji Uchwał
i Wniosków weszli nw. Radni: Teresa Chmiel, Janusz Torba i Kazimierz
Tokarz.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali
powołani do jej składu przy 10 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się.
Ad. 4
Podjęcie uchwał.
Pan Przewodniczący poprosił Panią Teresę Chmiel o przeczytanie
Uchwał.
Pani Teresa Chmiel odczytała kolejno Projekty Uchwał celem ich
podjęcia:
1. Uchwała Nr18/99/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 rok.
Po przeczytaniu Uchwały, Pan Przewodniczący przedstawił poprawkę
w tekście uchwały, paragrafie 3: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Krzysztof Klikicki – Przewodniczący Rady wyjaśnił w skrócie, czego
dotyczy zmiana uchwały. Dodał także, że została ona podjęta w połowie
listopada.
Pan Przewodniczący przedstawił pismo napisane z inicjatywy Pani
Radczyni, która prosiła o dokonanie zmian w zakresie uszczegółowienia
preliminarza podatkowego.
Ponadto zauważyła, że koordynator programu nie może być finansowany
z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z brakiem pytań i uwag, Przewodniczący poddał pod
głosowanie omówioną Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała Nr18/100/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Sitno na lata 2016 – 2023.
Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o omówienie projektu uchwały.
Wójt Gminy Sitno - Marian Bernat wyjaśnił, że Gminna Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych (GSRPS) musi być uchwalona
podobnie jak Strategia Rozwoju Gminy Sitno, ponieważ bez niej nie jest
możliwe wnioskowanie o środki zewnętrzne na różnego rodzaju inwestycje.
Pan Wójt podziękował także Panu Krzysztofowi Prokopowiczowi za
napisanie GSRPS. Dodał także, że Pan Krzysztof Prokopowicz będzie
uczestniczył na następnej sesji, w miejscu gdzie jest obecnie Pan Piotr Harczuk.
Poinformował, że będzie przygotowywał protokoły i uczestniczył w sesjach
razem z Panem Przewodniczącym.
Pan Wójt poprosił Panią Kierownik GOPS Barbarę Tor o przedstawienie
GSRPS. Pani Barbara Tor w skrócie przedstawiła ramy czasowe obowiązywania
GSRPS. Następnie poparła Pana Wójta w sprawie wagi, jaką jest uchwalenie
GSRPS. Dodała również, że środki zewnętrzne pojawiają się cyklicznie
i dopiero po pojawieniu się informacji o możliwości pozyskania, można będzie
dostosować je do naszych potrzeb.
W związku z brakiem pytań i uwag, Przewodniczący poddał pod
głosowanie omówioną Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała Nr 18/101/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie skargi.
Pan Przewodniczący przypomniał, że 9 grudnia 2015 r. wpłynęła do
Urzędu Gminy w Sitnie skarga z dnia 26 listopada 2015 r. od Koła Gospodyń
Wiejskich dotycząca podziału funduszu sołeckiego. Zaznaczył także, że w 2014
r. około 20 tys. zł z funduszu sołeckiego w Jarosławcu Górnym zostało
przeznaczone na remont budynku wspólnoty – przy szkole. W maju 2015 r.

zebranie sołeckie zmieniło przeznaczenie kwoty, doszło do podjęcia nowej
Uchwały. Następnie pieniądze zostały przeznaczone na parking przy szkole oraz
na plac zabaw. W związku z powyższym zostały przedstawione pisma, jedno
z nich przedłożono na Radzie Gminy w lipcu 2015 r. Koło Gospodyń
ostatecznie złożyło skargę. Skarga ta została złożona do Starosty, następnie
trafiła do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a na końcu do Urzędu Gminy
Sitno. Pan Przewodniczący dodał, że skarga była przedstawiona na poprzedniej
sesji i zaznaczył, że zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
przekazał skargę Komisji Rewizyjnej. Z przebiegu postępowania Komisji
Rewizyjnej został sporządzony protokół.
Pan Wójt poprosił o zabranie głosu.
Wójt Gminy Sitno - Marian Bernat wyjaśnił, że skarga została napisana
na niego i na Pana Krzysztofa Ożoga. Następnie tłumaczył, że w Jarosławcu
istnieje Wspólnota posiadająca 193 właścicieli, tam właśnie znajduje się
budynek remizy. Gmina nie może ponosić nakładu na to, co nie jest jej
własnością. Pan Wójt poinformował także, że jest to prywatna spółka
i właściciele mogą zrobić z nią, co chcą i nie wie, czy ta sprawa zostanie szybko
zakończona.
Pan Zastępca Wójta - Kajetan Protas dodał, że w 2006 roku doszło do
kontroli z RIO w tej sprawie i zaznaczył, że żadne pieniądze nie mogą być tam
skierowane.
Pan Władysław Wydmański: „ Chciałem zapytać tylko o taką rzecz,
prowadzę rozmowy z sołtysem z Jarosławca i tak w roli wyjaśnienia.
W początkowej fazie z funduszu sołeckiego było przekazane 17 tys zł na remont
budynku KGW(…) "
Pan Przewodniczący dodał także: „ Plus 3 tys. zł na zakup lodówki.”
Pan Władysław Wydmański kontynuuje: „ Potem, 25 maja 2015 r. została
podjęta uchwała o zmianie tych przedsięwzięć. Dlaczego została podjęta
uchwała wcześniej na kwotę 17 tys. zł, jak z tego, co słyszę nie jest to zgodne
z prawem?”
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że uchwałę pierwszą – wrześniową, jak
i drugą - zmieniającą podejmowali mieszkańcy. Dodał, że mieszkańcy zgodnie
z prawem na wniosek sołtysa, Rady Sołeckiej albo na wniosek 15 mieszkańców
mają prawo zmienić przeznaczenie funduszu sołeckiego do końca października
następnego roku.
Pan Wójt zabrał głos, wyjaśnił, że Wspólnota może coś zrobić dopiero
wtedy, kiedy zostanie przekazane pomieszczenie gminie. Pan Wójt nawiązał do

innych sołectw, gdzie także miały miejsce zmiany w funduszu sołeckim i jak do
tej pory żadna skarga nie wpłynęła.
Pan Ryszard Szawarski dotarł na sesję, lista obecnych powiększyła się
do14 Radnych.
Pan Przewodniczący poprosił Pana Ryszarda Szawarskiego o przeczytanie
w/w protokołu, który przedstawiła Komisja Rewizyjna.
Pan Ryszard Szawarski, przeczytał protokół, zaznaczył, że kilkakrotnie
próbował skontaktować się z przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich
i innymi członkami, w celu wyjaśnienia, lecz jego starania zostały odrzucone
i nie uzyskał on konkretnej odpowiedzi. Zaznaczył też, że brak jest
jakichkolwiek decyzji dotyczących przekazania, a wszystko jest w posiadaniu
Wspólnoty Wsi Jarosławiec.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Ryszardowi Szawarskiemu za
odczytanie i przybliżenie bliżej tematu.
Następnie poinformował, że zgodnie z wynikami kontroli został
sporządzony projekt Uchwały, która uznaje skargę za bezzasadną, a także, że
zostało napisane do w/w uchwały uzasadnienie.
Pan Przewodniczący Krzysztof Klikicki poprosił Panią Teresę Chmiel
o przeczytanie uzasadnienia dotyczącego uchwały.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod
głosowanie omówioną Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała Nr 18/102/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik Jolantę Hryciuk
o wyjaśnienie zmian, jakie zostały dokonane w budżecie.
Pani Jolanta Hryciuk zaznaczyła, że zmiany, jakie wystąpiły są
niewielkie. Jedną z nich jest zwiększenie opłaty edukacyjnej o 410 zł, która
została wniesiona przez rodziców na Przedszkole Samorządowe w Sitnie.
Następnie w dziale 900 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zostanie
zwiększona o 2000 zł kwota, która wpłynęła z firmy ubezpieczeniowej za
uszkodzony solar w miejscowości Jarosławiec. Pani Skarbnik poinformowała
także, że w wydatkach zmiany dokonuje się w dziale 400 - dostarczanie wody
z paragrafu 4210 zakup materiałów, zmniejsza się kwotę o 2700 zł. Pani
Skarbnik dodała, że została jeszcze rezerwa na zarządzanie kryzysowe 3000 zł,

która także zostanie zmniejszona. Następnie zwiększa się o kwotę 500 zł
obsługę bankową. Kontynuując, w przedszkolu zwiększa się wydatki o wyżej
wymienione 410 zł z dochodów. W dziale 851- przeciwdziałanie
alkoholizmowi, występuje tylko zmiana w paragrafach, lecz nie występuje
żadne zwiększenie. W dziale 852 zwiększa się o 200 zł składki na ubezpieczenia
zdrowotne. Pani Skarbnik poinformowała, że w/w kwotę Urząd Gminy w Sitnie
musi oddać do Urzędu Wojewódzkiego. W dziale 900 następuje zwiększenie
o 2000 zł - kwota wpłynęła z ubezpieczenia za solar, dalej zwiększa się o kwotę
5000 zł na oświetlenie, a dokładniej wynajem słupów.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod
głosowanie omówioną Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
5. Uchwała Nr 18/103/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitno na lata 2015-2021.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod
głosowanie omówioną Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad.5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

Krzysztof Klikicki - Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta
o sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy Sitno - Marian Bernat przedstawił ogólnie, co zmieniło się
w przerwie międzysesyjnej. Pan Wójt zaznaczył, że główne problemy, jakie
występują na terenie gminy Sitno to między innymi:
- uruchomienie kotłowni w Kornelówce,
- problem z kotłownią w Cześnikach, dodał, że jest już firma, która wykona
instalacje do 10 stycznia.
Podkreślił, że kotły zostaną sfinansowane przez gminę, jak i stowarzyszenie.
Dalej Pan Wójt poinformował, że po wizycie w Urzędzie Marszałkowskim
w Lublinie wystąpiła możliwość pozyskania środków zewnętrznych
dotyczących projektu na połączenie wodociągów. Podkreślił, że projekt ma duże
szanse na dofinansowanie. Pan Wójt nadmienił również o projekcie, który jest

przewidziany w naszym planie odnośnie termomodernizacji i fotowoltaiki.
Projekt byłby realizowany w szkołach Jarosławiec, Sitno. Kontynuując,
zaznaczył, że jest to głęboka termomodernizacja, występuje ona w gminie
Baranów - Dom Pomocy. Dodał, że przydałoby się odwiedzić tę gminę
i sprawdzić, jak dzięki nim funkcjonują budynki ogrzewane z ziemi. Następna
kwestia to Odnawialne Źródła Energii z programu OZE, który startuje
w miesiącach marzec, kwiecień. Są to instalacje fotowoltaiczne przeznaczone
tylko na budynki prywatne. Pan Wójt poinformował, że wnioski złożyło już
ponad 500 osób. Oznajmił, że wszyscy muszą sie zastanowić czy mamy składać
projekt, czy też z niego zrezygnować. Zaznaczył, że z doświadczenia już wie,
jakie problemy występowały w poprzednim projekcie dotyczącym kolektorów
słonecznych. Pan Wójt uważa, że takie projekty już się nie trafią i trzeba składać
dokumenty, jak tylko będą ku temu spełnione możliwości.
Kolejno Pan Wójt przeszedł do tematu, którym jest oświetlenie uliczne,
a dokładniej wymienił miejscowości takie jak Rozdoły i Cześniki, w których
miałaby takowa inwestycja zaistnieć. Poinformował, że Rejon Energetyczny
zaczyna modernizować sieci. Co więcej żąda od nas środków na projektowanie.
Pan Wójt zauważył, że lampy uliczne są już stare i trzeba za nie płacić nie małe
pieniądze. Dodał, że bardziej opłacalną inwestycją jest montaż lamp
fotowoltaicznych. Zaznaczył, że program fotowoltaika jest bardzo pilny.
Następnym tematem są drogi, Pan Wójt poinformował, że został złożony
kosztorys na 8 dróg i podkreślił, że jest duża szansa na dofinansowanie z RPO.
Nawiązał również do szkół, które w ramach projektu można udoskonalić
i pozyskać znaczące pieniądze na termomodernizację. Przykładem jest pompa
ciepła, która miałaby zastąpić kotły.
Kolejno Pan Wójt dodał, że występuje 19 zmian w studium i 12 uchwał
w planie. Podkreślił, że to znaczące koszty.
Następnie udzielił informacji dotyczących biogazowni. Zaznaczył, że
ludzie są zainteresowani i chcą się rozwijać, a co najważniejsze nie można im
tego zabronić.
Kolejnym projektem, który przedstawił Pan Wójt to droga S17 – Czołki,
wariant 2, wychodzi bardzo blisko zabudowy starej wsi.
Następnie Pan Wójt zwrócił szczególną uwagę na zaległości, jakie
posiadają mieszkańcy do uregulowania zadłużeń w gminie. Przytoczył, że jest
bardzo dużo upomnień, faktur, zużyto duże ilości wody, a niektórzy ludzie mają
nawet ponad 3000 zł zaległości do uregulowania. Kontynuując, zaznaczył, że
jeżeli występują u mieszkańców naszej gminy problemy finansowe, to prosiłby

o przyjście, wyjaśnienie sytuacji, jaka występuje u danej osoby. Dodał, że jest
możliwość rozłożenia na raty kwoty zadłużenia, a to na pewno pomoże spłacić
dług. Zaznaczył, że nie może wystąpić przypadek, w którym osoba przychodzi
i chce umorzyć opłatę za wodę albo śmieci.
Pan Wójt poinformował o Uchwale dotyczącej fajerwerków na sylwestra,
a także podał do wiadomości obecnym Radnym i Sołtysom harmonogram sesji
na nadchodzący rok.
Powracając do tematu solarów, Pan Wójt oznajmił, że są osoby
zadowolone z funkcjonalności, przyznają to z trudem, ale jednak przyznają.
Pan Władysław Wydmański zaznaczył, że nie z trudem tylko „to, co jest
dobre popiera się, a to, co złe wytyka”.
Pan Wójt zapytał Pana Władysława Wydmańskiego, czy inwestycja
zwróci się w dwa i pół roku.
Pan Władysław Wydmański przyznał rację Panu Wójtowi.
Kontynuując Pan Wójt dodał, że jeżeli będziemy znać szczegóły, to na
pewno wszystkich w odpowiedni sposób poinformujemy.
Dodał, że 18 marca odbędzie się pierwsze spotkanie sesji podatkowej
sołtysów i już wtedy będzie wiadomo, co dalej.
Pan Wójt podziękował za wysłuchanie.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego pkt. obrad.
Ad. 6
Interpelacja i zapytania Radnych - odpowiedzi.
Pan Przewodniczący poprosił o interpelacje i zapytania Radnych.
- Brak
Pan Przewodniczący Krzysztof Klikicki rozpoczął kolejny pkt. obrad
Ad. 7
Sprawy różne.
Pan Przewodniczący Krzysztof Klikicki poinformował, że Pan Radny
Władysław Wydmański razem z Panem Sołtysem Czesławem Gęborysem
złożyli pismo w imieniu mieszkańców Jarosławca Dolnego - podpisane przez
143 mieszkańców. Pismo zostało skierowane do Pana Wójta Mariana Bernata
i dotyczy zniesienia opłaty adiacenckiej.

Pan Przewodniczący odniósł się do pisma a następnie odczytał zawartość.
Pan Przewodniczący zaznaczył, że mieszkańcy w piśmie zwrócili się do nowo
wybranego Wójta Gminy Sitno, Przewodniczącego Rady Gminy Sitno oraz
nowej Rady Gminy Sitno o podjęcie Uchwały znoszącej opłatę adiacencką.
Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o wyjaśnienie.
Pan Wójt odniósł się do wyżej przeczytanego pisma tłumacząc, że opłata
adiacencka jest to zwrot kosztów gminy za realizację infrastruktury technicznej
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i ew. dróg. Natomiast wszystkie sieci
wodociągowe wybudowane w Kornelówce, Kolonii Sitno, w Czołkach biegną
po terenach prywatnych i mieszkaniec, przez którego teren przebiega oddał swój
udział, służebność przesyłu, co stanowi jego wkład w budowę sieci. Dodał, że
wszyscy mieszkańcy Kornelówki, Czołek, Kolonii Sitno, dokonywali opłat za
równanie przyłącza. Gmina posiada faktury za wykonanie Kolonii Sitno,
Janówki. Mieszkańcy zobowiązali się dokonać opłaty i dlatego też została
wykonana inwestycja. Pan Wójt zaznaczył, że wystarczyło sie dogadać i opłata
zostałaby zmniejszona. Poinformował, że do dróg istniejących nie było
możliwości żeby naliczać opłaty, a wodociąg nie istniał. Pan Wójt nadmienił
również, że można to uchylić i problem zostanie rozwiązany. W styczniu
planowane jest spotkanie z mieszkańcami miejscowości Sitno ODR i trzeba
będzie poprosić mieszkańców, żeby zgodzili się na puszczenie sieci przez swoje
działki. Dodał, że jeżeli oni nie wyrażą zgody, to sieć nie zostanie wybudowana.
Jeżeli zaś zgodzą się i deklaracja zostanie zgłoszona do programu a później
inwestycja nie zostanie wykonana, to po pewnym czasie gmina będzie musiała
zwracać całą dotację. Kolejno Pan Wójt zapytał, dlaczego ODR nie chce
rozmawiać z Panem Gilem o kanalizacji, która biegnie przez jego działkę. Po
chwili zakomunikował: „ Pan Gil na pewno będzie chciał za przejście
odszkodowanie w postaci pieniędzy, dlatego wszystko ucichło.”
Dodał, że bez porozumienia nic nie można zrobić. Pan Wójt zapytał: „ Czy to
przyjemność, żeby 40 osób pisało pisma do prokuratora, Pan Ryszard
świadkiem.” Zaznaczył, że to niesprawiedliwe, żeby część zachodnia zapłaciła
za przyłącza, a reszta nie, co więcej poinformował, że nie zapłacili Ci, co
powinni, co podejmowali uchwałę, głosowali, namawiali ludzi, żeby nie płacić,
a okazało się, że powinni wszyscy zapłacić. Pan Wójt dodał, że wartość
budynków niestety wzrosła.
Pan Wydmański Władysław, odniósł się do wartości działki. Zaznaczył,
że nikt na Osiedlu nie zamierza sprzedawać działek, nie zgadza się

z opinią osób, siedzących na obecnej sesji po lewej stronie i powtarzających, że
„Osiedle cały czas czegoś chce.”
Pan Władysław Wydmański: „Byliście na osiedlu, widzieliście jak
wygląda infrastruktura, jak wyglądają drogi. Cały czas obrażacie Osiedle, a tak
naprawdę tam nie ma żadnych inwestycji. W roku 2015, wykorzystaliśmy tylko
częściowo fundusz sołecki i nie było żadnych innych nakładów finansowych.
Ludzie tam mieszkają, wyjeżdżają za granicę i ciężko pracują, pozostawiając
w domach swoje żony i dzieci. Później wracają i muszą zapłacić opłatę
adiacencką w wysokości 2 - 3 tys. zł. Niech ktoś teraz z Państwa zapłaci 2 tys.
zł, za to, że zrobiono oświetlenie, poprawiono drogi itd., Czy jest ktoś chętny?
Prośba do Pana Wójta, żeby tą uchwałę podjąć i przegłosować, ja się z Panem
Wójtem zgadzam, że w przyszłości nie będzie już opłat adiacenckich. Były teraz
inwestycje solarne i ludzie bali się przystępować, bo niektórzy twierdzili, że
podpiszą umowę, założą solary, a potem zostanie naliczona opłata adiacencka.”
Pan sołtys z Rozdół zapytał:, „Kto to wymyślił, że będzie opłata
adiacencka?”. Następnie zaproponował objazdową sesję po drogach
północnych.
Pan Władysław Wydmański zaprosił także na sesję objazdową po
Osiedlu. Podziękował Panu Wójtowi za wykonanie prac takich, jak wykonanie
kanalizacji i sieci wodociągowej, ale w żadnym wypadku nie może
zaakceptować wprowadzonej opłaty adiacenckiej. Dodał także, że opłata, która
została wprowadzona miała być przeznaczona na budowę dróg, lecz tak się
jednak nie stało. Stwierdził, że Osiedle zostało utworzone z myślą po to, żeby na
nim zarobić, sprzedać działki, ściągnąć ludzi, a następnie wprowadzić podatki
itd. Pan Władysław Wydmański zaznaczył, że „tam także mieszkają normalni
ludzie, których chcieliście tutaj ściągnąć i udostępnić im teren pod budowę
i mieszkanie.”
Pan Wójt: „Wszystko się zgadza, tak jest, niczego nie ukrywamy. Do tej
pory spłacamy jeszcze tamten kredyt. Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej
to bardzo drogie inwestycje. Dobrze, że zaczęliśmy od nieruchomości agencji
rolnej i dzięki blokom były budynki wielorodzinne oraz udało się połączyć
kanalizację z aglomeracją Zamość. Pan Krzysztof pomagał nam i wie, jaki jest
to ogromny problem, żeby przeprowadzić inwestycję liniową i uzyskać zgodę
mieszkańców - to jest praktycznie niemożliwe.” Dalej Pan Wójt: „(…)
w Jarosławcu wyliczymy, za które ulice najwięcej zapłacimy, w tych ulicach
w pierwszej kolejności należy zamontować wodomierze”.

Następnie Pan Wójt ponownie odniósł się do wypowiedzi Pana
Władysława Wydmańskiego w tej kwestii, że nie jest do końca tak jak wcześniej
powiedział. Zaznaczył, że Osiedle Jarosławiec nie posiada tylko infrastruktury
drogowej, lecz także inne. Jeśli chodzi o drogi, to na terenie gminy jest ich wiele
do poprawy.
Pan Przewodniczący w kwestii formalnej, wyjaśnił Panu Władysławowi
Wydmańskiemu, na czym polega zniesienie opłaty adiacenckiej. Dodał, że Rada
nie jest władna, żeby znieść opłatę adiacencką. O tym, czy będzie ustalona
decyduje tylko i wyłącznie Wójt. Oznajmił, że Rada uchwałą może jedynie
ustalić jej wysokość i w 2011 roku ustalona została na 30% wzrostu działki.
Pan Władysław Wydmański: „W takim razie proszę Pana Wójta
o przygotowanie Uchwały na zniesienie tej opłaty i pozostawmy to na dyskusję
w miesiącu styczniu.”
Pan Wójt oznajmił Panu Władysławowi Wydmańskiemu, że nie można
Uchwały napisać i to Wójt decyduje, czy tą opłatę wprowadzić, czy też nie.
Dodał także, że nie będzie opłat adiacenckich.
Pan Władysław Wydmański zaznaczył, że chciałby się dowiedzieć jak
prawidłowo znieść uchwałę o opłacie adiacenckiej, żeby wszystko było zgodnie
z prawem.
Pan Wójt zakomunikował wszystkim obecnym, że napisze stosowne
oświadczenie i w treści zawrze, że nie będą pobierane opłaty adiacenckie od
mieszkańców.
Pan Przewodniczący ponownie w roli wyjaśnienia zaznaczył, że to Pan
Wójt wprowadza opłatę, a Rada ustala jej wysokość i to Wójt decyduje, czy ją
wprowadza czy też nie.
Przewodniczący przedstawił także pismo od Pana Jarosława Sachajko,
który otworzył biuro poselskie w Zamościu na ul. Akademickiej 4 i w razie
problemów zaprasza do współpracy.
Pan Wójt przekazał informację dotyczącą stacji chemiczno-rolniczej.
Poprosił o propozycje, w jakich miejscowościach miałyby się odbywać próbki
ziemi. Zostały zaproponowane miejscowości takie jak: Nowa Kolonia
Horyszów Polski, Karp i Stabrów i takie zostały zatwierdzone.
Kolejny problem, jaki został poruszony to komunikacja busowa.
Pan Wójt zakomunikował, że Miasto Zamość podjęło Uchwałę dotyczącą
busów, która zabrania im zatrzymywania się na niektórych przystankach.
Zaznaczył, że gmina musi w tej sprawie zająć odpowiednie stanowisko

i oświadczyć, że proponowana Uchwała jest bezcelowa dla mieszkańców
gminy.
Następną informację, jaką przekazał to zawody LZS. Gmina została
opisana w Gazecie Zamojskiej i otrzymała pochlebne recenzje. Odbyły się także
konsultacje dotyczące polityki zdrowotnej. Do konsultowanego dokumentu nie
zostały wniesione żadne uwagi.
Pan Wójt zaznaczył też, że obawia się o subwencje dla gminy i kwoty
wolnej od podatku. Dodał, że jeżeli ta kwota zostanie wprowadzona bez
rekompensaty, to wszystkie strategie nie będą miały zastosowania.
Ad. 8
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołów, następnie
poddał je pod głosowanie.
Protokoły o numerach XVI/2015 jak i XVII/2015 zostały przyjęte
jednogłośnie.
Ad. 9
Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady Gminy
podziękował zaproszonym gościom, sołtysom oraz Radnym za czynny udział
w obradach sesji.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję słowami:
„Zamykam obrady dzisiejszej sesji”

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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Przewodniczący
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