Sitno, 26 lutego 2016 r.
ST.0002.VII.20.2016
Protokół Nr XX/2016
RadyGminy
w Sitnie
z dnia 26 lutego 2016 roku
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.



Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwał:
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie;
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016
rok;
 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej;
 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej;
 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla
publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty
niż Gmina Sitno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania;
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno;
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie, z realizacji
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gminnego Programu
Wspierania Rodziny za rok 2015 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
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. Gąsior Tomasz
5. Klikicki Krzysztof
6. Kozak Leszek
7. Łazorczyk Tomasz
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8. Mazurek Janusz
9. Ryszczuk Jan
10. Szawarski Ryszard
11. Tokarz Kazimierz
12. Torba Janusz
13. Wydmański Władysław
14. Polski Robert
Radni nieobecni:
1. Sokołowski Dariusz
Ad. 1
Otwarcie obrad
Pan Krzysztof Klikicki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XX Sesji Rady
Gminy. Powitał Wójta Gminy Sitno Pana Mariana Bernata, Skarbnik Gminy Panią Jolantę
Hryciuk, Kierownik GOPS Panią Barbarę Tor, Panią Danutę Wrotniak, radnych oraz
wszystkich obecnych na sesji gości.
Ad. 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Pan Przewodniczący zaznaczył, że na sali obrad jest 14 radnych, wobec czego istnieje
wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Pan Przewodniczący zakomunikował, że jest propozycja dodania dwóch projektów
uchwał.
Pan Wójt dodał, że dodatkowe projekty, jakie zostały przygotowane pod głosowanie
to uchwały:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
- w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego.
Pan Wójt poprosił o włączenie projektów uchwał do obecnego porządku obrad.
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.

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.
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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
Podjęcie uchwał
Pan Przewodniczący poprosił Panią Teresę Chmiel o przeczytanie Uchwał.
Pani Teresa Chmiel odczytała kolejno projekty uchwał celem ich podjęcia:

1. Uchwała Nr XX/107/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie
Pan Przewodniczący poprosił Panią Barbarę Tor o wyjaśnienie.
Pani Barbara Tor poinformowała, że statut należało zmienić, ponieważ na Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej nałożone zostały dodatkowe zadania. W przygotowanym
statucie znajdują się wszystkie zagadnienia dotyczące ustawy o pomocy społecznej
o samorządzie gminnym i o finansach publicznych, a także zadania powierzone przez Wójta.
Pan Wójt poinformował o nowych środkach rodzina „500 plus”, za które będzie
odpowiedzialna Pani Barbara Tor, dodał także, że są już przygotowane w CK z Biblioteką
w Sitnie pomieszczenia, w których będą przyjmowane wnioski.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

2. Uchwała Nr XX/108/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na
2016 rok
Pan Przewodniczący poinformował, że zmienił się preliminarz, w związku z tym
zostały wprowadzone zmiany tj.:
- w pkt. 3 preliminarza została podwyższona kwota z 27 098,70 zł do 42 535,70 zł,
całość została zwiększona z 64 623,70 zł do 80 060,70 zł.
Pan Robert Polski zadał pytanie odnośnie wzrostu wydatkowości, która wynosi 15 tys
zł: „Gdzie są wydatkowane te pieniądze?”
Pan Wójt poinformował, że pieniądze będą przekazywane na pływalnie, sport itd.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała Nr XX/109/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej
Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o wyjaśnienie uchwały.
Pan Wójt poinformował, że uchwała określa nasz wkład do Zarządu Dróg
Powiatowych. Następnie dodał, że będą robione drogi tj.: Czołki, Sitno, Horyszów Polski,
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Kolonia Sitno, Janówka, Rozdoły, Stanisławka, Horyszów – Nowa Kolonia, Jarosławiec,
Boży Dar, Cześniki, Cześniki – Kolonia (Dolna).
Pan Przewodniczący dodał, że Starosta obiecał z własnych środków ponad 650 m
asfaltu.
Pan Wójt oznajmił, że naszych środków wystarczy na około 500 m asfaltu, a do nich
Starosta także obiecał dołożyć około 500 m. Łącznie 1650 metrów. Pan Wójt oznajmił, że
najgorsze odcinki na pewno zostaną poprawione.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

4. Uchwała Nr XX/110/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej
Pan Wójt zabrał głos, poinformował, że od Starosty otrzymamy pomoc w postaci
kostki brukowej (Czołki - Sitno od wagi, następnie od Jarosławca w kierunku Stabrowa
przedłużenie). Dodał także, że będzie modernizowany parking, dzięki zatrudnionym osobom
z biura pracy. Dzięki nim pozostaną środki na inne inwestycje.
Pan Wójt oznajmił, że posiada mapy do celów projektowych. Następnie zadał pytanie
odnośnie chodnika w Stabrowie: „Czy robimy we własnym zakresie chodnik do Pani
Lichotowej?”
Pan Tomasz Biłant odniósł się do pytania Pana Wójta, zaznaczył, że ten chodnik Pan
Wójt obiecał już przed wyborami. Dalej Pan Tomasz zaznaczył, że chodnik leży przy drodze
o bardzo ważnym znaczeniu. Poinformował także, że w/w droga nie posiada pobocza, przez
co jest tam bardzo niebezpiecznie. Dlatego też oznajmił, że ten chodnik „musi być”.
Kontynuując Pan Tomasz Biłant powiedział: „Pozwolę sobie Panie Wójcie odnieść się do
tych dokumentów, które mi Pan częściowo przekazał. Przeanalizowałem 5 lat budżetu gminy.
Co się okazuje? Stabrów jest na drugim miejscu odnośnie wpływów do budżetu.
Na pierwszym miejscu jest Horyszów Polski. Przez pięć lat gdyby nie fundusz sołecki, to
Wójt nie miałby, co tam wpisać. Takie są fakty.” Pan Tomasz Biłant oznajmił, że chciałby
również, żeby w tym roku zostały wykonane w Stabrowie także inne inwestycje. Dodał, że
mieszkańcy płacą kolosalne podatki, które nie przekładają się na inwestycje.
Pan Wójt zaznaczył, że: „Pewnych rzeczy nie da się przedłożyć na sytuację
w gminie”. Dodał, że środki przeznaczane są dla tych miejscowości, gdzie znajdują się szkoły
itd. Oświadczył również, że będzie pamiętać o Stabrowie. Zaznaczył, że na pewno będą tam
realizowane inwestycje. Pan Wójt oznajmił również, że w swojej kampanii wyborczej nic nie
obiecywał tylko poinformował, że jeżeli będą środki to i możliwa będzie realizacja różnych
projektów.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym

5. Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla
publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inne
podmioty niż Gmina Sitno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.
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Pan Przewodniczący podkreślił, że zmieniana uchwała była podjęta w poprzednim
roku. Zaznaczył, że wpłynęły do Urzędu Gminy dwa pisma, jedno ze Stowarzyszenia
Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. z Kornelówki. Pan Przewodniczący
przedstawił pismo, w którym Stowarzyszenie poprosiło o dodanie do uchwały oddziałów „0”,
które występują w statucie stowarzyszenia. Stowarzyszenie bez tego zapisu nie ma
możliwości naliczania opłat i pozyskiwania dotacji. Otrzymał także drugie pismo
z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w którym skierowana została prośba
o wprowadzenie zmiany w uchwale. Pan Przewodniczący zaznaczył, że uchwała została
sprawdzona ponownie, przez co dokonano niewielkich korekt. Kontynuując dodał, że Pani
Radczyni nie widzi możliwości, żeby niektóre postulaty zostały wprowadzone. Jednakże
może wystąpić sytuacja, w której trzeba będzie ponownie dokonać zmiany.
Pan Wójt poinformował, że nikt do końca nie wie jak tę uchwałę prawidłowo
poprawić.
Pan Robert Polski zapytał w kwestii formalnej, o której mówi § 1 pkt 1 podpunkt,
1 „Jakie to są informacje?”
Pan Wójt oznajmił Panu Robertowi Polskiemu, że chodzi tutaj o liczbę uczniów
w rozbiciu na poszczególne szkoły, dzięki temu są naliczane dotacje.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym

6. Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno
Pan Wójt omówił uchwałę.
Pan Tomasz Biłant chciałby dowiedzieć się, jakie środki związane z wydatkami na cel
zostaną przeznaczone z budżetu gminy. Kontynuując zaproponował, żeby zbiornik wodny
usytuować w miejscowościach Stanisławka – Rozdoły, a nie w miejscowości Cześniki. Dodał
także, że występuje tam teren rekreacyjny, który byłby idealny na stworzenie warunków pod
staw. Kolejno zapytał czy ten zbiornik jest priorytetem dla gminy, ponieważ są na terenie
gminy ważniejsze inwestycje do realizacji.
Pan Władysław Wydmański poinformował, że zgadza się z Panem Tomaszem
Biłantem. Następnie zapytał, czy ktoś przekalkulował koszty utrzymania tego zbiornika
wodnego w kolejnych latach.
Pan Wójt zaznaczył, że jest to zmiana w studium i daleka jest jeszcze jego realizacja.
Kwota, jaka będzie przeznaczona ze środków gminy odnośnie projektu to około 40- 50 tys zł.
Pan Władysław Wydmański zadał pytanie odnośnie kosztów, które wystąpią później
po realizacji projektu.
Pan Władysław Wydmański oznajmił, że nie do końca jest przekonany, żeby ten
zbiornik wodny zapewnił stałe źródło wody na terenie naszej gminy.
Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi Pana Władysława Wydmańskiego, zaznaczył, że
żeby zapewnić stały przepływ wody na terenie gminy muszą powstać wodociągi.
Pan Wójt zaznaczył, że jest to szacunkowa kwota, a na chwilę obecną nie jest w stanie
powiedzieć dokładnie, ile będzie kosztować powyższa inwestycja.
Pan Tomasz Gąsior poinformował, że teren w Stanisławce, na którym Pan Biłant
proponował zbudować staw leży na terenie gminy Skierbieszów.
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Pan Kazimierz Tokarz zapytał, ilu jest właścicieli i współwłaścicieli do tej działki
w Cześnikach.
Pan Wójt zakomunikował, że będzie robił wszystko, żeby ten zbiornik powstał.
Odniósł się także do wypowiedzi Pana Kazimierza Tokarza i zaznaczył, że działka należy do
własności wspólnoty wsi Cześniki. Dodał, że wspólnota przekazała dzierżawę gminie,
a gmina zainwestowała tam kwotę w granicach 750 tys zł (muzeum, straż). Poinformował
również, że nakłady przewyższają kilkakrotnie wartość działek i na tę chwilę należą już do
gminy.
Pan Ryszard Szawarski poinformował, że koszty utrzymania w/w zbiornika wodnego
są zerowe. Dodał, że w gminie Skierbieszów znajduje się kilka zbiorników wodnych.
Następnie poinformował, że każdy ma kilku udziałowców, którzy płacą gminie pieniądze za
ich korzystanie. Dzięki temu gmina ma z tego tytułu dodatkowe dochody. Kontynuując,
podkreślił, że udziałowcy danymi zbiornikami muszą się opiekować i pielęgnować obszar
wokół nich. Pan Ryszard Szawarski poinformował obecnych, że będzie Wójta wspierać
w tym, żeby taki zbiornik powstał. Kontynuując, oświadczył, że w gminie Sitno nie ma
takiego zbiornika.
Pan Władysław Wydmański podziękował za przekazanie tak wyczerpującej
informacji.
Pan Władysław Wydmański poinformował, że zapytał, dlatego, bo przed sesją na
spotkaniu okazało się, że gminie brakuje środków, np.: na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
Dalej zaznaczył, że na tę chwilę już jest nowy pomysł i dlatego zadał pytanie: „Czy nas na to
stać?”
Pan Kazimierz Tokarz oznajmił, że nie jest przeciwko tej inwestycji, tylko dodał, żeby
nie wydarzyła się taka sytuacja, w której współudziałowcy będą rościć sobie prawo do tego
terenu.
Pan Tomasz Biłant poparł wypowiedź Pana Władysława Wydmańskiego,
Kontynuując zadał pytanie: „Czy ten zbiornik będzie niezbędny do egzystencji mieszkańcom
gminy Sitno, czy to jest rzecz priorytetowa? Czy Cześniki nie mogą robić tego z funduszu
sołeckiego? Dopiero gmina wpompowała ogromne środki na muzeum, które będzie musiała
utrzymać przez kolejnych 5 lat – czy to jest dobra droga?”
Pan Wójt poinformował, że to jest zmiana w studium- stworzenie możliwości.
Pan Tomasz Biłant powiedział: „Podejmujemy uchwały, później przyjdzie budżet tak
jak było ostatnio, wrzucony 15 minut przed końcem sesji i stajemy przed faktem
dokonanym”.
Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi Pana Tomasza Biłanta i zaznaczył, że takiej
sytuacji nie było żeby budżet był „wrzucony przed końcem sesji”.
Pan Przewodniczący informował, że budżet był uchwalony 10 grudnia, a dokumenty
były przedstawione Radnym wcześniej, bo na sesji listopadowej.
Pan Wójt powiedział, żeby zapisać, że Pan Tomasz Biłant twierdzi, że 15 minut przed
sesją budżetową został przekazany radnym budżet (10 grudnia o godz. 11.45).
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała została przyjęta 10 głosami za, 1 głosem przeciwnym i 3 głosami
wstrzymującym się.

7. Uchwała Nr XX/113/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno
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zmiany

miejscowego

planu

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

8. Uchwała Nr XX/114/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Pani Skarbnik Jolanta Hryciuk w skrócie omówiła uchwałę.
Pan Przewodniczący przedstawił uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie. Uchwała mówi o tym, że pozytywnie opiniuje możliwość
finansowania deficytu budżetowego, pozytywnie opiniuje także kwotę długu.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

9. Uchwała Nr XX/115/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lutego 2016 r.

W sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego

Pani Skarbnik Jolanta Hryciuk omówiła uchwałę.
Pan Wójt w celu wyjaśnienia zaznaczył, że są to 3 kredyty scalone w jeden.
Pan Przewodniczący zapytał czy będzie przetarg.
Pan Wójt poinformował, że będzie.
Pan Przewodniczący oznajmił, że z uwagi na rodzaj uchwały, w głosowaniu
obowiązuje zasada bezwzględnej większości głosów.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie z realizacji
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gminnego Programu
Wspierania Rodziny za rok 2015 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej
Pan Przewodniczący poprosił Panią Barbarę Tor o omówienie sprawozdania.
Pani Barbara Tor omówiła w skrócie sprawozdanie. Poinformowała także, że jeżeli
wystąpią jakieś wątpliwości, to prosi o zadawanie pytań.
Pan Robert Polaki zabrał głos, odniósł się do sprawozdania, pochwalił Panią Barbarę
Tor, pracowników GOPS za solidną i wytrwałą pracę. Poinformował także, że zadania, jakie
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są nakładane na komórkę GOPS są realizowane zgodnie z planem. Pan Robert Polski
zaznaczył, że w sprawozdaniu zabrakło tylko nagród dla pracowników.
Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi Pana Roberta Polskiego, dodał tylko, że docenia
to, co robi Pani Barbara Tor i pracownicy GOPS dla mieszkańców.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego pkt. obrad.

Ad.6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
Pan Wójt poinformował, co udało się dokonać od ostatniej sesji:
1. Zbiór deklaracji: kolektory fotowoltaiczne (240), kolektory słoneczne (365), kotły na
biomasę (118) - w sumie 723 deklaracje;
Pan Wójt dodał także, że żeby wejść w projekt, gmina musi założyć około 50 tys zł,
oznajmił również, że prosi o to, aby Radni zatwierdzili wydatkowanie powyższej kwoty
na wskazane cele. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
2. Sprzedaż dwóch działek w Stabrowie;
3. Kwestia Jarosławca dot. Wspólnoty – problemy z przekazaniem kluczy;
4. Szynobusy;
5. Powołanie gminnej komisji, odnośnie środków zewnętrznych;
6. Reorganizacja gminy – powstały nowe referaty;
7. Prośba o zmniejszenie cen dot. działek w Jarosławcu w związku z tym, iż nie było
chętnych do ich kupna.
Pan Wójt odnośnie sprzedaży działek zaproponował, żeby obniżyć ich cenę, następnie
poprosił, żeby ustaloną kwotę poddać pod głosowanie.
Pan Władysław Wydmański zaproponował, żeby porozmawiać z sąsiadami
wspomnianych działek i zapytać ich: „Ile oni są w stanie za nie zapłacić?”
Pan Wójt nie zgodził się na taką ewentualność. Zaznaczył, że przez takie dogadywanie
będzie źle osądzany względem Rady i innych. Poprosił, żeby stawkę przegłosować.
Pan Władysław Wydmański zaproponował zaprosić mieszkańców na sesję.
Pan Wójt wyraził zgodę, lecz zaznaczył, że to my jesteśmy oferentem.
Pan Przewodniczący poprosił o konkretne propozycje.
Pan Leszek Kozak zaproponował obniżenie wartości działek o 20%
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o obniżenie działek o 20%.
Wniosek został przyjęty.
8. Kalendarz imprez sportowych;
9. Odpady komunalne;
10. Informacja odnośnie dopłat do mleka i trzody chlewnej;
11. Agencja Nasiennictwa – pismo od Pana Tkaczyka.
12. Opłaty za energię i gaz;
Pan Wójt poinformował, że tworzy się grupa zakupowa odnośnie gazu. Dodał także,
że jeżeli będą dobre warunki to możliwe, że z oferty skorzystamy. Oznajmił również, że
Firma Energomis chce z nami zawrzeć umowę odnośnie dystrybucji, bez przetargu,
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gwarantują zmniejszenie ceny dystrybucji „pół na pół”. Pan Wójt zaznaczył, że będziemy tę
ofertę także rozważać.
13. Zdjęcie złego stanu dróg Osiedlowych w Jarosławcu przekazane przez Pana Władysława
Wydmańskiego;
Pan Wójt zaznaczył, że postara się w poniedziałek wysłać koparkę, żeby te drogi
poprawić.
14. Do sprzedania walec rotacyjny;
Pan Wójt zaznaczył, że cena nie jest wygórowana.
Pan Ryszard Szawarski zakomunikował, że jeżeli jest okazja, to nie ma sensu się
zastanawiać.
Pan Wójt oznajmił, że w sprawie negocjacji będzie kontaktować się z radnymi.
15. Przeniesienie siłowni z Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie do Szkoły w Sitnie;
16. Do 30 kwietnia musimy czekać na informację odnośnie dróg gminnych, które dostaną
dofinansowanie;
17. Oświetlenie.
Sprawy informacyjne:
Gruz z dostawą 33% netto za tonę (41 zł z VAT);
Gniazda bocianie;
Osiedle, przyszłe boisko- wycięte dwie wierzby;
Pismo - Pamięć o Żołnierzach Wyklętych;
Na osiedlu w studzienki wyrzucane są śmieci;
Pan Wójt poinformował, że kratki po części wyłapują zanieczyszczenia, osłaniają
pompy. Dodał także, że wszystko trzeba wybierać, przez co inne obowiązki są zaniedbywane.
6. Pismo- Fundacja Jana Bosko;
7. Petycja dot. Przyjmowania narodowości Ukraińskiej;
8. Wspólnota Jarosławiec – odpowiedź prawnika;
9. Ośrodek dla nietrzeźwych w Zamościu – poszukuje środków;
10. Nowa oferta dot. pływania dla dzieci I – II klasa;
11. Zdjęcie z Cześnik - Kolonia Górna odnośnie złego stanu drogi powiatowej.
1.
2.
3.
4.
5.

Pan Wójt podziękował za wysłuchanie sprawozdania.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego pkt. obrad.
Ad.7
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Pan Tomasz Gąsior zaznaczył, że występują problemy dotyczące dowożenia dzieci.
Poinformował, że Panu Witkowskiemu popsuł się bus, po czym on poinformował Dyrektora
Szkoły. Zakomunikował, że ze strony szkoły nie było żadnej informacji dotyczącej awarii
w/w busa. Dodał, że dzieci przez 2 godz. czekały na przystanku. Kolejno Pan Tomasz
poprosił Pana Wójta o załatanie dziur na Rozdołach. Następnie odniósł się do oświetlenia
ulicznego i postawienia tablicy ogłoszeń na Podźródłach.
Pan Wójt zaznaczył, że wszyscy kierowcy dostali telefony komórkowe, przez co teraz
będą bardziej mobilni. Następnie oświadczył, że kierowcy od 1 marca 2016 r. będą parkować
busami i autobusami pod gminą. Dodał, że umowa dot. oświetlenia nie została podpisana. Pan
Wójt zakomunikował, że w przyszłości prawdopodobnie oświetlenie będzie musiała utrzymać
gmina.
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Pan Wójt odniósł się do drogi na Podźródłach, zaznaczył, że w tym temacie z gminą
Skierbieszów ciężko się dogadać.
Pan Tomasz Gąsior poinformował, że był u Wójta w Gminie Skierbieszów, ale wizyta
skończyła się tylko na rozmowie.
Pan Wójt zaznaczył, że będzie weryfikacja podatku, dotycząca zakładu drzewnego
w Jarosławcu. Dodał, że fabryki dobrze prosperują, a zadeklarowane kwoty są niewielkie.
Pan Tomasz Gąsior zapytał, dlaczego gaz nie dotarł do Janówki.
Pan Wójt odniósł się do pytania Pana Tomasza Gąsiora, zaznaczył, że ludzie nie
wyrazili chęci podłączenia, bo oświadczyli, że posiadają las, przez co gaz jest im zbędny.
Ad.8
Sprawy różne
Pan Ryszard Szawarski zabrał głos odnośnie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Poinformował, że: „Kiedyś niektórzy radni zarzucili Piotrkowi, że był głównym
cenzorem. Piotrek może nie był cenzorem, lecz pozwolę sobie przeczytać Statut Gminy Sitno.
Jest taki art. § 48 W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji Radni mogą zgłaszać
poprawki (…)”. Następnie poinformował, że Pan Władysław Wydmański robi autokorektę
wypowiedzi poprzez naniesienie poprawek długopisem. Pan Ryszard Szawarski zaznaczył, że
takie działania nie powinny mieć miejsca. Oznajmił, że jeden wyraz zamieniony(skreślony)
poprzez drugi odwraca całą wypowiedź o 180 stopni. Następnie Pan Ryszard Szawarski
zaznaczył, że wie, że każdy radny stara się przestrzegać statusu gminy Sitno, ale z prosi, żeby
nanosić zmiany tylko we własnych materiałach.
Pan Władysław Wydmański dodał, że: „Każdy ma prawo wnieść autokorektę”.
Dalej Pan Ryszard Szawarski:, „(…) przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga
Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej
z nagraniem przebiegu sesji. Ust., 2 jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie
uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady. Ust.3 rada może podjąć
uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa
w ust. 2.”
Po odczytaniu Pan Ryszard Szawarski poprosił, żeby zgłaszać poprawki, a nie nanosić
samemu długopisem. Pan Ryszard zaznaczył, że jeżeli takowa poprawka długopisem zostanie
zaakceptowana, to będzie głosować przeciwko przyjęciu protokołu.
Pan Wójt zaznaczył, że rozmawiał z Panem Przewodniczącym, żeby protokoły
dostarczać tydzień przed sesją razem z uchwałami radnym. Przez co każdy będzie mógł
zapoznać się z treścią protokołu. Następnie poinformował, że protokół będzie przyjmowany
na początku sesji, żeby później nie było, żadnych niedomówień. Pan Wójt dodał także, że Pan
Krzysztof Prokopowicz nie będzie tak drobiazgowo protokołować. Co więcej oznajmił, że
będą tylko brane pod uwagę kluczowe sprawy.
Pan Władysław Wydmański poprosił o odczytanie tego, co zostało naniesione do
protokołu.
Pan Ryszard Szawarski zaznaczył, że protokoły poprawiane są na każdej sesji.
Pan Przewodniczący odczytał dopisek.
Pan Ryszard Szawarski odniósł się także do Pana Tomasza, sprawa dot. zamieszczania
informacji dot. danych osobowych w Internecie. Poinformował, że nie życzy sobie, żeby ktoś
używał danych osobowych na forach internetowych.
Pan Władysław Wydmański uważa, że ta dyskusja nie ma sensu, ponieważ dana osoba
jest nieobecna. Następnie zakomunikował, że nikomu nie zmieniał wypowiedzi, tylko sobie.
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Pan Robert Polski odniósł się do wypowiedzi Pana Ryszarda Szawarskiego, zaznaczył,
że była sytuacja omawiania protokołu na sesji i było przyzwolenie dla wszystkich radnych, że
do swoich wypowiedzi można nanieść jakieś poprawki. Dodał, że jeżeli Pan Wójt
zorganizuje, że protokół będzie dostarczany tydzień wcześniej, to wtedy będziemy mogli
odnieść się do niego na piśmie.
Następnie Pan Robert Polski zaznaczył, że jeżeli chodzi o stronę internetową klubu
radnych, to nikt na pewno nie podawał danych osobowych.
Pan Przewodniczący oznajmił, że protokoły będą dostępne dla Radnych przed sesją.
Poinformował również, że jeżeli wystąpią wątpliwości dot. protokołów i jeżeli ktoś
będzie chciał nanieść jakąś korektę, najpierw będzie musiał ją zgłosić, a następnie ona
zostanie poddana pod głosowanie.
Pan Przewodniczący zapytał o termin następnej sesji – ustalony wcześniej na
25 marca.
Pan Władysław Wydmański zaproponował przenieść sesję z piątku na środę.
Pan Kazimierz Tokarz podzielił stanowisko Pana Władysława.
Pan Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.
Wniosek został przyjęty (23 III 2016 r., godz. 12.00 Sesja Rady Gminy)
Pan Przewodniczący zaznaczył, że odpisał na pismo Pani Grażyny Blaszki. Następnie
w skrócie objaśnił najważniejsze rzeczy, które były zawarte w/w piśmie. Pan Przewodniczący
poinformował także o pismach, które Pan Wójt napisał do Pani Anny Wysockiej odnośnie
bezpieczeństwa na drodze krajowej 74. Kolejno, zakomunikował, że jest prowadzony proces
w Warszawie w sprawie uchwały o sieci przedszkoli (niezakończona sprawa oświatowa).
Ponadto poinformował o piśmie z prokuratury w związku z uchwałą o śmieciach z 2013 r..
Prokuratura wezwała o zmianę uchwały, ponieważ jest w niej za dużo informacji
wymaganych od podatników. Pan Przewodniczący oświadczył, że wspólnie z Panem Wójtem
odpowiedział na pismo, oznajmiając, że projekt uchwały będzie podejmowany na sesji
marcowej. Dodał także, że w 2013 r. wszystko było zgodne z prawem, a teraz zaznaczył, że
domagają się zmiany uchwały. Kolejno poinformował o piśmie z Zarządu Dróg
Powiatowych, w którym Zarząd powiadamia, że przeznaczają na nasze drogi 650 metrów
asfaltu. Wspomniał także o zawodach LZS, projekcie Junior Sport, Zjeździe delegatów LZS.
Pan Przewodniczący podziękował za wysłuchanie.
Pan Przewodniczący poprosił Pana Ryszarda Szawarskiego o przeczytanie planu pracy
komisji na 2016 r. i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Pan Ryszard Szawarski odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz
przedstawił plan pracy na 2016 r.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Ryszardowi za przedstawienie
szczegółowych informacji. Następnie poprosił Pana Roberta Polskiego o przeczytanie Planu
Pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Sportu na 2016 r.
Pan Robert Polski omówił szczegółowo plan pracy komisji na 2016 r.
Pan Przewodniczący poprosił Pana Janusza Torbę o odczytanie Planu Pracy Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2016 r.
Pan Janusz Torba odczytał plan pracy i go omówił.
Pan Janusz Torba odniósł się do spółki wodnej, zaznaczył, że jeżeli jest możliwość to
w przyszłości można byłoby podjąć stosowną uchwałę, żeby ją wspomóc finansowo.
Pan Przewodniczący zaznaczył, że spółka wodna ma budżet około 56 tys. Oznajmił,
również, że wpłaty pochodzą od mieszkańców, dobra wola mieszkańców to wynik wysokiej
ściągalności opłat. Jednak budżet ten jest skromny w porównaniu z potrzebami, zwłaszcza, ze
dużą część środków pochłania administracja.
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Następnie dodał, że kiedyś rada miała możliwość dofinansowania spółki wodnej, po
pewnym czasie RIO taką możliwość ograniczyło. W tej chwili występuje możliwość pomocy
tylko w przypadku, kiedy zostanie podjęta stosowna uchwała.
Pan Wójt zaznaczył, że do spółki może być tylko dodana dotacja przedmiotowa.
Odniósł się także do grobu Sierakowskich w miejscowości Cześniki (jest projekt).
Poinformował, że jest pozwolenie na remonty związane z zabytkami. Pan Sułek przekazał
działkę na podstawie umowy użyczenia. Zaznaczył, że jeżeli tylko będą środki zewnętrzne to
grób zostanie odremontowany i powstanie tam kapliczka.
Pan Przewodniczący ponownie odniósł się do spółki wodnej i zaproponował, żeby
w przyszłości podjąć uchwałę, wtedy Wójt będzie miał możliwość podpisania umowy ze
spółką wodną w celu dofinansowania konkretnego zadania - na zasadach docelowego
dofinansowania.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego pkt. obrad.

Ad. 9
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi dotyczące protokołu, następnie
poddał go pod głosowanie.
Protokół o numerze XIX/2016 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 10
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.
Protokołował:
Krzysztof Prokopowicz
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Klikicki
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