Sitno, 4 listopada 2016 r.
ST.0002.VII.28.2016
Protokół Nr XXVIII/2016
RadyGminy
w Sitnie
z dnia 4 listopada 2016 roku
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.




6.
7.
8.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Podjęcie uchwał związanych z budżetem na 2017 r.:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie gminy Sitno na 2017 r.;
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
na rok 2017”;
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku
rolnego na 2017 r.;
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzanie ścieków;
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
Sprawy różne.
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. Szawarski Ryszard
11. Tokarz Kazimierz
12. Torba Janusz
13. Wydmański Władysław
14. Sokołowski Dariusz
15. Polski Robert
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Ad. 1
Otwarcie obrad
Pan Krzysztof Klikicki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXVIII Sesji Rady Gminy. Na
wstępie Przewodniczący powitał Wójta Gminy Sitno Pana Mariana Bernata, Skarbnik Gminy Panią
Jolantę Hryciuk, Agnieszkę Grzesiuk Kierownik CK z Biblioteką w Sitnie, radnych.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1200 i trwały do godz. 1500.

Ad. 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Pan Przewodniczący zaznaczył, że na sali obrad obecnych jest 14 radnych, wobec czego
zachowane zostało wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował
również, że protokół z poprzedniej sesji zostanie przedstawiony na sesji następnej.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi dotyczące porządku obrad. Następnie poddał go
pod głosowanie.
Radni Gminy Sitno przyjęli proponowany porządek obrad jednomyślnie (14 głosów za).
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego pkt obrad.

Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Na sali obrad jest 14 radnych. Brakuje Pana Roberta Polskiego.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli nw.
Radni: Teresa Chmiel, Janusz Torba, Tomasz Gąsior.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej składu przez
radnych 11 głosami za, wstrzymało się - 3, przeciw- 0.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 4
Podjęcie uchwał
Pan Przewodniczący Krzysztof Klikicki poprosił Panią Teresę Chmiel o odczytanie projektów
uchwał.
Pani Teresa Chmiel odczytała kolejno projekty uchwał celem ich podjęcia:
1. Uchwała Nr XXVIII/153/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
gminy Sitno na 2017 r.;
Pan Robert Polski dotarł na sesję.
Pan Wójt zabrał głos i poinformował, że nie ma środków w zakresie budownictwa (chodniki,
drogi). Nadmienił o sytuacji, jaka ma miejsce w klasach 0, a mianowicie o uczniach, którzy pozostali
w „0”. Rodzice uczniów nie wyrazili chęci przeniesienia ich do I klas (134 uczniów z całej gminy).
Kwota utraconej subwencji to 739 947, 36 zł. Dowożenie do szkół 387 uczniów, w tym 80 uczniów z
innych gmin (kwota na dowożenie 419 000 zł). 80 uczniów z innych gmin pokrywa całe dowożenie.
Obsługa – 174 000 zł, Szkoła Podstawowa w Sitnie 843 293 zł, Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
2 147 000 zł, Gimnazjum w Sitnie 982 000 zł, Gimnazjum w Jarosławcu 1 180 000 zł. Klasa 0,
Przedszkole Sitno 113 000 zł. Stowarzyszenie klasy „0” – 364 000 zł, Szkoły Stowarzyszeniowe
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wszystkie (180 uczniów) 1 700 000 zł. Kwota ogólna na wszystkie szkoły to około 8 300 000 zł.
Jednorazowy Dodatek do Szkół (JDU) ponad 230 000 zł. Priorytety: zabezpieczenie środków dla
szkół, funkcjonowania administracji, pomocy społecznej, MZK, dowożenia, opieki społecznej i CK z
biblioteką. Środki z Funduszu Sołeckiego chciałby zabezpieczyć na drogi, chodniki i inne.
Zadania konieczne: zmiana pokrycia dachu Jarosławiec Górny, Nowa Kolonia – okna, Horyszów
Polski – budynek złożony przez LGD, Karp – pokrycie budynku, UG – termomodernizacja budynku
UG, bezawaryjna dostawa wody, fotowoltaika, solary, pokrycie budynku w Horyszowie Polskim –
szkoła, sanitacja Sitna, budynek dawne kółko rolnicze - remont. Dochody około 24 000 000 zł.
Stwierdził, że wszędzie starają się oszczędzać. Do 15 listopada musi zostać przygotowany budżet. 15
listopada otrzyma go Pan Przewodniczący i RIO. Później zostanie przekazany komisji. Oświetlenie - 2
lampy na Osiedlu w Jarosławcu możliwe, że zostaną jeszcze w tym roku wykonane. Kolejne lampy
zaplanowane są na następny rok.
Pan Władysław Wydmański zaznaczył, że priorytetem są dwie lampy hybrydowe w takich
miejscach jak: uliczka w kształcie litery L, drugie miejsce - między blokami, a osiedlem.
Pan Wójt odniósł się do reformy oświaty.
Pan Tomasz Gąsior zapytał o pieniądze na drogi powiatowe.
Pan Wójt zaznaczył, że ciągle szukają środków.
Pan Janusz Torba poinformował, że nie poprze budżetu, bo nie ma w nim informacji o drogach i
chodnikach.
Pan Wójt oznajmił, że przedstawia założenia do budżetu, a nie budżet. Wtrącił, że cały czas szuka
środków, także na wspomniane drogi i chodniki.
Pan Janusz Torba dodał, że jeżeli jest 700 000 zł strat na szkołach to stwierdził, że nie powinniśmy
planować w budżecie nowych inwestycji.
Pan Tomasz Biłant zabrał głos: „ Dziękuję Panie Przewodniczący za udzielenie głosu. Panie
Wójcie, Szanowni Państwo ja bym chciał zwrócić tylko jedną uwagę, ponieważ była przeczytana
uchwała, rozmawiamy o wszystkim, nie rozmawiamy o uchwale, na którą mamy głosować. Tutaj
słusznie kolega Janusz zauważył, że są pewne problemy i pewnie wszyscy się z tym zgadzamy, ale ja
chciałbym nawiązać do tej uchwały, na którą będziemy głosować. Więc tak, na wstępie chciałbym
złożyć wniosek tutaj do Rady Gminy, ja może go przeczytam. Wniosek do Rady Gminy Sitno dotyczy
uchwały w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie gminy Sitno na 2017 r. Z uwagi na sytuację ekonomiczną, duże bezrobocie, emigracja młodych
ludzi oraz potrzeby mieszkańców gminy Sitno proponuję podjęcie uchwały zwalniającej osoby
zakładające działalność gospodarczą po raz pierwszy z podatku lokalowego na okres 3 lat. W
przypadku, gdy dany przedsiębiorca w ciągu tego okresu zdecyduje się na zatrudnienie osoby z terenu
gminy Sitno na umowę stałą o pracę, wydłużyć okres zwolnienia o 2 lata. Także to jest Panie
Przewodniczący mój wniosek, chciałbym go tutaj złożyć na Pana ręce. Ja może uzasadnię, dlaczego
zająłem takie stanowisko. Szanowni Państwo, tu już na wstępie było powiedziane, dlaczego tak się
dzieje. W czym jest problem, sytuacja rodzimych przedsiębiorców w naszym kraju nie jest łatwa.
Rodzime biznesy prowadzą niekiedy no nierówną walkę z tym systemem, który jest no niedoskonały,
chociażby stawki ZUS, które cały czas drożeją, ale Szanowni Państwo dajcie mi skończyć, wy
mówicie też o różnych rzeczach, więc ja chcę nawiązać i uzasadnić swój wniosek, więc pozwólcie mi
to zrobić. 4 lata temu ZUS był zadłużony na 60 000 000 zł, został podniesiony wiek emerytalny,
zostały zabrane składki z OFE. Kolejna rzecz 3 000 000 młodych ludzi w wieku produkcyjnym
wyemigrowało z Polski, najprawdopodobniej tutaj nie wrócą. Kolega Tomek mówi, że 4 000 000
młodych ludzi w wieku produkcyjnym wyemigrowało. Mam nieaktualne dane. Zwolnienie dla takiego
młodego przedsiębiorcy, który pierwszy raz zakłada działalność gospodarczą, będzie to na pewno
jakaś ulga. Jeżeli ktoś prowadził z Państwa działalność gospodarczą wie, że pierwsze dwa lata to jest
na rynku dla firmy być albo nie być. Kolejne 3 lata to jest inwestycja w rozwój. Jeżeli ten młody
3

człowiek, nie mówię, bo każdy może założyć pierwszy raz działalność gospodarczą w każdym wieku
nawet i na emeryturze niektórzy decydują, mamy emerytów w wieku 40 czy 45 lat, to się może
zdecydować na założenie takiej działalności gospodarczej, także jest to na pewno jakaś ulga. Powyżej
3 lat, jeżeli będzie zatrudniona osoba w tej firmie z terenu gminy Sitno na umowę stałą o pracę, nie na
jakąś śmieciówkę, bo śmieciówki niczego nie wnoszą no jest to jakiś sukces dla naszej gminy, bo cały
czas słyszę narzekamy. Od ponad roku obserwuję Pana Wójta na zebraniach. Panie Przewodniczący,
Pan również w tej kwestii zabiera głos, jeżeli chodzi o statystyki w gminie, czego ludzie chcą i
wszyscy narzekamy, ale nikt z nas nie wyciągnął ręki, nie wyszedł naprzeciw i nie zaproponował
jakichś zmian, nikt. Czekałem na to ponad rok, dzisiaj składam ten wniosek, liczę, że Państwo ten
wniosek poprzecie. Także tutaj z mojej strony tyle, jeżeli są jakieś pytania do mnie, to chętnie na nie
odpowiem. Dziękuję bardzo.”
Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi Pana Janusza Torby. Zaznaczył, że jeżeli mamy zaprzestać
realizację nowych inwestycji, to trzeba zrezygnować między innymi z projektu na bezawaryjną
dostawę wody i innych strategicznych inwestycji w gminie. Dodał, że realizowane są tylko te
inwestycje, na które jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Oznajmił, że spróbuje znaleźć
pieniądze także i na drogi. Następnie odniósł się do Pana Tomasza Białanta, zaznaczył, że jeśli chodzi
o zwolnienia, powołał się na uchwałę nr 309/2014 z 13 listopada 2014 r. zwolnienia od podatków od
nieruchomości. Dodał, że w tej uchwale nie ma zwolnień od działalności gospodarczej, ale są inne nie
mniej ważne. Jeżeli chodzi o wniosek Pana Tomasza Biłanta, to można go podjąć, tylko zapytał ilu
takich przedsiębiorców będzie zwolnionych z tego podatku. Poinformował, że o zmianie trzeba
informować Urząd Konkurencji Konsumentów, bo jest to pomoc „de minimis” i z tego tytułu jest
ogromna liczba problemów. Wtrącił, że podobnych uchwał jest 25. Zaznaczał, że lepsze dla takich
osób byłoby umorzenie podatku, niż wprowadzenie powyższej procedury. Zaznaczył, że trzeba się nad
tym dobrze zastanowić.
Pan Tomasz Biłant: „ Panie Wójcie, no nie do końca się z Panem zgodzę, że nie będzie dochodu.
Jak Państwo wiecie prawie 40 % z podatku dochodowego wpływa do budżetu gminy, także to nie jest
do końca tak. Podam Państwu przykład miasta Biłgoraja, który ma taki sposób, uchwałę. To miasto
się świetnie rozwija, zamyka się jedna firma, powstają trzy nowe. Także jest to konkretny przykład.
Nasza gmina jest bardzo dobrze usytuowana, ponieważ jest przy drodze krajowej. Także to nie jest
tak, że my nie mamy możliwości. Możliwości mamy, tylko ich nie chcemy wykorzystać. Dziękuję
bardzo.”
Pan Kazimierz Tokarz odniósł się do wypowiedzi Pana Tomasza Biłanta, zaznaczył, że ww.
zwolnienia nic nie dają. Dodał, że każdy, kto zaczyna prowadzić działalność gospodarczą, powinien
wiedzieć, co go później czeka.
Pan Tomasz Biłant zabrał głos: „ No ja muszę się odnieść tutaj do kolegi Pana Kazimierza. Sprawa
wygląda tak, tu Pan Wójt słusznie podjął, że była podejmowana uchwała odnośnie umorzenia
podatków, myślę, że nie chciałby Pan widzieć tej listy, czy to jest sprawiedliwie potraktowane, no nie
wiem. Nie mnie to oceniać. Ja dostałem taką listę, dla mnie ta lista budzi wiele wątpliwości, jeżeli
chodzi o umorzenia podatków przez naszą gminę Sitno, więc jest pytanie, czy traktujemy wszystkich
po równo, czy traktujemy po koleżeńsku. Bo chyba Pan woli być po koleżeńsku traktowany, tak
miewam. Dziękuję bardzo.”
Pan Kazimierz Tokarz odpowiedział, że woli mieć przyjaciół, niż wrogów.
Pan Tomasz Gąsior nawiązał do rolnictwa i tego, w jaki sposób zaczynał swoją przygodę z
rolnictwem. Zaznaczył, że na początku nikt mu żadnego podatku nie umorzył, co więcej na wstępnie
dostał dokument z KRUS do opłaty składki za siebie i za żonę. Wtrącił, że sytuacja w rolnictwie jest
bardzo trudna i wypadałoby obniżyć podatek rolny.
Pan Tomasz Biłant odniósł się: „ Panie Tomaszu, Pan mówił, że Pan nie miał umorzonego podatku,
proszę w 2011 r. Dziękuję bardzo.”
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Pan Tomasz Gąsior oznajmił, że umorzony został mu podatek dlatego, bo zawalił mu się budynek
gospodarczy. Wtrącił, że jak rozpoczynał działalność, nikt mu nic nie umorzył.
Pani Teresa Chmiel zaznaczyła, że jest to wypadek losowy.
Pan Ryszard Szawarski ponawia zapytanie Pana Kazimierza kierując je do Pana Tomasza Biłanta,
czy w związku z wnioskiem, chce założyć w naszej gminie działalność gospodarczą.
Pan Tomasz Biłant odpowiedział, że nie, a jeżeli tak, to nie w naszej gminie.
Pan Przewodniczący zabrał głos zaznaczył, że wniosek Pana Tomasza Biłanta skieruje do komisji
budżetowej, ta w przerwie przeanalizuje wniosek, a po niej odniesie się do niego. Na chwile obecną
Pan Przewodniczący ma wątpliwości, czy to zwolnienie ma być zawarte w tej uchwale, czy musi być
podjęta inna uchwała. Dodał, że można spróbować to uchwalić, ale nie wie czy RIO później tej
uchwały nie uchyli.
Pan Tomasz Biłant dodał, że jest to wniosek do tej uchwały i ma nadzieję, że Pan Przewodniczący
zrobi to zgodnie z prawem.
Pan Przewodniczący zaproponował 10 min przerwy.
Po przerwie Pan Przewodniczący zaznaczył, że konsultował się z Radcą Prawnym w sprawie
wniosku. Radca Prawny stwierdził, że w obecnej uchwale nie może być wpisanych zwolnień. Tak jak
Wójt wcześniej mówił, są specjalne uchwały odnośnie zwolnień. Poprosił Panią Kierownik podatków
o wyjaśnienie.
Pani Elżbieta Blaszka poinformowała, że zwolnienia występują w innych uchwałach.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej zapytał, jak się mają dane zwolnienia w skali rocznej na
przykładzie jakiegoś przedsiębiorcy.
Pani Elżbieta Blaszka wtrąciła, że 16 zł jest za każdy 1 m2 z budynku w skali roku, a 0,58 zł za 1
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m gruntu.
Pan Wójt nadmienił o jednej osobie, co ma działalność gospodarczą, co więcej nie deklaruje tej
działalności.
Pan Tomasz Biłant odniósł się: „Do czego zmierzam, ja rozumiem, że ta uchwała z 2014 r. ona jest
skuteczna, ale tutaj chodzi o wyeliminowanie takiego poplecznictwa, rozumie Pani? Jeżeli wszystkich
potraktujemy równo, to kto wie, czy do nas, mamy fajny teren, fajnie położony przy drodze krajowej.
Zobaczcie Państwo, jak na terenie gminy Zamość powstają hurtownie, my jesteśmy też blisko
Zamościa. Może jest szansa, że jakaś hurtownia zechce założyć działalność gospodarczą. Jeżeli ją
zwolnimy z podatku, zatrudni osoby z terenu naszej gminy na umowy stałe o pracę, będzie wpływ z
podatku dochodowego, tam Pani Jolu prawie 40% tak jest z podatku dochodowego, więc Panie Wójcie
my tak za bardzo na tym nie stracimy. Warto by się było nad tym zastanowić, a to będzie łakomy
kąsek dla osób, które mają działalność w Zamościu, płacą duże podatki, żeby szukać ujścia na obrzeża
miasta i tu jest dobre miejsce. Chyba, że ktoś ma jakąś inną propozycję. No Pan Ryszard tu
krytykował to może przedstawi swoją.”
Trwa rozmowa na temat wniosku.
Pan Przewodniczący po dyskusji zaproponował poddać pod głosowanie wniosek Pana Tomasza
Biłanta. Zapytał, czy są jakieś uwagi, co do ww. wniosku.
Pan Władysław Wydmański, Przewodniczący komisji budżetowej zaznaczył, że ciężko jest mu się
na tą chwilę odnieść do wniosku. Nie wie, jakie on będzie miał odzwierciedlenie w budżecie.
Stwierdził, że na analizę wniosku Komisja Budżetowa potrzebuje więcej czasu.
Pan Wójt oznajmił, że wniosek powinien zostać złożony w czasie podejmowania porządku obrad,
zostałby wprowadzony, zostałaby przygotowana odpowiednia uchwała i na ten temat żadnej dyskusji
by nie było. Wyjaśnił, jaki problem wystąpi, gdy nie zostaną podjęte wymienione uchwały w terminie.
Pan Tomasz Biłant powołał się na Statut Gminy Sitno poinformował, że w sesjach Rady Gminy z
głosem doradczym powinni uczestniczyć Radca Prawny, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.
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Pan Przewodniczący dodał, że Radcy Prawnego nie ma, ale zaproszenia podobnie jak i radnym są
przekazywane także Radcy Prawnemu tydzień wcześniej.
Pan Wójt odniósł się również do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał mu
rację w sprawie założonej przez Pana Tomasza Biłanta (odnośnie pism).
Pan Tomasz Biłant: „Pan Wójt ma dokonać zwrotu kosztów.”
Pan Wójt zapytał, czy sprawa jest dalej w toku, czy została oddalona?
Pan Tomasz Biłant: „Ja wnioskowałem o oddalenie, bo w międzyczasie w ciągu tego roku Pan
informacji mi dostarczył, ale to trwało rok Panie Wójcie.”
Pan Wójt: „Jakie oddalenie? To sąd wydał rozstrzygnięcie.”
Pan Przewodniczący poprosił wrócić do tematu uchwały. Zapytał Pana Tomasza Biłanta, gdzie
dokładnie w treści uchwały ma być wprowadzony zapis.
Pan Ryszard Szawarski, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poparł stanowisko Pana Wójta
w kwestii tego, że Pan Tomasz Biłant powinien złożyć wniosek w czasie podejmowania porządku
obrad. Co więcej wniosek nie powinien być złożony do obecnej uchwały, tylko do innej, o której już
wcześniej wspominał Pan Wójt.
Pan Robert Polski zabrał głos zaproponował, żeby dana uchwała została bez żadnej poprawki. A
już na następnej sesji można stworzyć kolejną poprawną uchwałę i zagłosować za wnioskiem do tej
uchwały. Zaznaczył, żeby nie wstrzymywać dalszej pracy przy budżecie.
Pan Przewodniczący zabrał głos, zapytał czy w takim wypadku Pan Robert Polski wnosi o
pozostawienie uchwały w takim stanie, jaki został złożony Radzie Gminy.
Pan Ryszard Szawarski dodał, że w takim brzmieniu jak został przeczytany przez Panią Teresę.
Pan Robert Polski potwierdził.
Przewodniczący zaproponował poddać pod głosowanie wniosek Pana Roberta Polskiego.
Pan Wójt dodał, że wniosek Pana Tomasza Biłanta trzeba traktować, jako wniosek na następną
sesję.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Roberta
Polskiego
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało – 14 radnych,
wstrzymało się – 1, przeciw – 0.
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych,
wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
2. Uchwała Nr XXVIII/154/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
na rok 2017”;
Pan Wójt poinformował, że stawki pozostały takie same jak w roku poprzednim.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych,
wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
3. Uchwała Nr XXVIII/155/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku
rolnego na 2017 r.
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Pan Wójt zabrał głos i w skrócie omówił uchwałę.
Pan Władysław Wydmański zapytał, w jaki sposób stawki w danej uchwale przekładają się na
podatki. Poprosił o przykład.
Pan Wójt razem z Panią Kierownik z podatków i Panem Przewodniczącym wyjaśnili Panu
Władysławowi, w jaki sposób są obliczane podatki.
Pan Tomasz Gąsior zaznaczył, że opłaty zależą od klasy ziemi. Dodał, że hektar przeliczeniowy
nie pokrywa się z fizycznym.
Pan Kazimierz Tokarz stwierdził, że nie drożeje i nie tanieje.
Pan Robert Polski oznajmił, że z treści uchwały wynika, że kwota w uchwale się zmniejsza.
Pan Wójt pokrótce wyjaśnił, dlaczego jest taki zapis w uchwale. Stawki pozostają te same, co
były.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych,
wstrzymało się – 1, przeciw – 0.
4. Uchwała Nr XXVIII/155/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 4 listopada 2016 r

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzanie ścieków
Pan Wójt zaznaczył, że żeby wszystko się zbilansowało, stawki powinny być wyższe. Na chwilę
obecną zostaje wszystko tak, jak w poprzednim roku. Poinformował o wodociągach i kanalizacji.
Pan Władysław Wydmański skierował prośbę do Radnych o pozostawienie obecnych stawek bez
zmian.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych,
wstrzymało się – 0, przeciw – 0.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
Pan Wójt omówił następujące kwestie:
1.
Sieć ciepłownicza – Jarosławiec;
2.
Stanisławka – pobicie;
3.
Realizacja przymiarek do budżetu;
4.
Przekazanie projektu budżetu;
5.
Inwestycje;
6.
Oświata;
7.
Chodniki, drogi – rozmowa z Radnymi;
8.
Kanalizacja, wodociągi – rozmowa z Radnymi;
9.
Przykrycie stabilizacji;
10. Rozmowy z Powiatem w sprawie dróg.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Pan Władysław Wydmański zabrał głos. Odniósł się do tematu dotyczącego kanalizacji. Zaznaczył,
że kanalizacja jest opłacalna pod warunkiem, że uczciwie jest oczyszczane szambo i wywożone
cyklicznie. Jeśli rolnicy wywożą to w inny sposób, to wiadomo, że to dla nich nie będzie opłacalne.
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Pan Janusz Torba poinformował Pana Władysława Wydmańskiego, że rolnicy posiadają szamba
„ekologiczne”. Wyjaśnił, że Ci, co będą mieli, to z czasem będą płacić, a Ci, co nie będą mieć, to nikt
ich do opłaty nie zmusi.
Pan Ryszard Szawarski zapytał, ilu z Państwa Radnych ma podpisane umowy na wywóz
nieczystości. Podziękował za odpowiedź.
Bardzo niewielka grupa Radnych podniosła ręce.
Pan Tomasz Gąsior poprosił Pana Wójta o zajęcie stanowiska dotyczącego Grobu Nieznanego
Żołnierza w Stanisławce. Odniósł się także do grobów umiejscowionych blisko Pana Czadego.
Pan Wójt dodał, że postara się w miarę możliwości temat załatwić.
Pan Tomasz Gąsior poinformował, że prosi Pana Wójta o poprawienie dróg i wycinkę krzaków
obok Pana Czadego oraz poprawę drogi na Rozdołach koło Pana Torby. Wspomniał o drodze
powiatowej i pozyskaniu na nią środków. Poprosił również o dokończenie drogi na Podźródłach.
Pan Wójt zaznaczył, że Pan Surmacz zawsze pomagał w wycince krzaków, na chwilę obecną go
nie ma. Sam nie może znaleźć osoby, która by dane roboty wykonała tak, jak Pan Surmacz.
Pan Władysław Wydmański poprosił o poprawę dróg osiedlowych.
Pan Wójt zaznaczył, że postara się poprawić.
Pan Ryszard Szawarski zapytał o drogę Stara Wieś w Jarosławcu.
Pan Wójt poinformował, że postara się zamierzony cel wykonać.
Pan Tomasz Biłant zapytał o stanowisko dotyczące dróg w Stabrowie na rok 2017. Zapytał także o
garaż OSP w Stabrowie.
Pan Wójt dodał, że w Stabrowie około 160 t gruzu zostało przekazanych na poprawienie dróg
dojazdowych do pól. Odnośnie garażu dodał, że jeżeli zostanie poprawiony procent nachylenia dachu,
wtedy będzie Wójt myśleć o jego realizacji. Następnie zapytał, czy garaż strażacki jest ważniejszy od
dróg i dał do zrozumienia Panu Tomaszowi, że należy wybrać, na co przekazać środki.
Pan Tomasz Biłant zaznaczył, żeby mieszkańcy zdecydowali.
Pan Wójt stwierdził, że zapewne w takim wypadku środki przeznaczone zostaną na drogi, a nie na
garaż.
Pan Tomasz Biłant dodał, że zobaczymy.
Pan Leszek Kozak zapytał o gruz na zakręt koło Pana Steca.
Pan Wójt poinformował, że Wójt z Gminy Skierbieszów poprawił drogę od Pana Rycaja.
Dodał, że posiadają 600 t gruzu z torów, ale na chwilę obecną nie ma możliwości rozdysponowania
z powodu złych warunków atmosferycznych. Wspomniał o żużlu z Cukrowni. Zwrócił się do Pana
Tomasza Łazorczyka informując, że została wyznaczona i zrobiona droga dzięki pomocy
mieszkańców.
Pan Przewodniczący nawiązał do Budżetu. W rozmowie z Radnymi i Panem Wójtem ustalili
spotkanie wszystkich komisji na 2 grudnia 2016 r. o godzinie 1600. Wcześniej zostanie rozwieziony
budżet do wszystkich radnych – 15 listopada. Przypomniał o 11 listopada, wydarzenie ma się odbyć w
Jarosławcu.

Ad. 7
Zamknięcie obrad sesji
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady Gminy podziękował zaproszonym
gościom 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
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Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Klikicki
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