Sitno, 22 grudnia 2006 roku

ST - 0043/V/3/2006
Protokół Nr III/2006
Rady Gminy
w Sitnie
z dnia 22 grudnia 2006 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania Radnych - odpowiedzi.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sitnie.
- w sprawie porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez Kierownika
Zakładu Wodociągów i Utrzymania Terenów Gminy.
- w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sitno.
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitno.

9. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Adamczuk Małgorzata
2. Brzozowski Janusz
3. Gazda Antoni
4. Juszczak Andrzej
5. Karski Aleksander
6. Kozak Leszek
7. Łuczyszyn Lucjan
8. Mazurek Janusz
9. Mazurek Jerzy
10.Monastryski Ryszard
11.Niedźwiedź Zygmunt
12.Pawlicha Bogdan
13.Szajnoga Marek
14.Tukiendorf Edward
15.Wrotniak Mieczysław

-- 2 -Ad 1
Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad III Sesji Rady Gminy w bieżącej kadencji dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Tukiendorf.
Przewodniczący powitał Radnych a także gości zaproszonych: Wójta Gminy Pana
Kajetana Protasa, Sekretarza Gminy Pana Mariana Bernata, Skarbnika Gminy Panią
Marię Lichotę, Radcę Prawnego Panią Stanisławę Bielecką a także Radnych
Powiatowych – Pana Stanisława Bartosiaka, Pana Zenona Kupca i Pana Krzysztofa
Gałaszkiewicza – gratulując jednocześnie wyboru do Rady Powiatu.
Obrady rozpoczęły się o godz. 10°° i trwały do godz. 13°°.

Ad 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że
w obradach sesji uczestniczy 15 Radnych, co stanowi pełne quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad pytając
jednocześnie czy są do niego uwagi.
Pan Sekretarz poinformował o dodatkowej uchwale dotyczącej „becikowego”.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są inne uwagi do porządku obrad.
Panowie Radni nie wnosili uwag i przyjęli proponowany porządek jednogłośnie
w głosowaniu jawnym.

Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by w skład Komisji Uchwał
i Wniosków weszli nw. Radni: Lucjan Łuczyszyn, Mieczysław Wrotniak i Antoni
Gazda.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

-- 3 -Ad. 4
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Pan Kajetan Protas i stanowi ono załącznik
do protokołu.
Ponadto Pan Wójt przedstawił realizację budżetu 2006 r. oraz zagrożenia dotyczące
wykonania zaplanowanych zadań. Zabraknie środków na drogownictwo – 70.000,-zł,
domy ludowe – 3.000,-zł, gospodarkę mieszkaniową – 15.000,-zł, ochronę
przeciwpożarową (samochód dla OSP Kornelówka) – 35.000,-zł, ochronę środowiska
(projekty) – 10.000,-zł. Na 2007 r. zostanie do zapłacenia również projekt przejścia
przez tory, sprzęt do siłowni (4.000,-zł) oraz wylewisko ścieków – 50.000,-zł.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jerzy Mazurek odczytał wnioski
z posiedzenia Komisji dotyczące zagrożeń w wykonaniu budżetu 2006 r. (wnioski
w załączeniu).

Ad. 5
Interpelacje i zapytania Radnych - odpowiedzi
Punkt ten został zrealizowany na bieżąco w trakcie obrad sesji.

Ad. 6
Sprawy różne
Pan Janusz Brzozowski poruszył sprawę uchwały dotyczącej tzw. „becikowego”,
które jest nazwane zapomogą. W pkt. 4 istnieje zapis, że zapomogę przyznaje
kierownik GOPS. Ponadto Pan Brzozowski zapytał od kiedy prawo może sięgać
wstecz. Uchwała prawdopodobnie zostanie uchylona gdyż ma działać z mocą od
1 stycznia 2006 r.
Radca Prawny Pani Stanisława Bielecka wyjaśniła, że wcześniejsza uchwała
zwiększała zasiłek rodzinny i było mówione, że każda uprawniona matka otrzyma ten
dodatek do zasiłku. Nie ma podstaw, żeby każda matka otrzymała ten zasiłek – osoba
która nie otrzymała zasiłku nie może dostać dodatku do zasiłku.
Natomiast żeby wyjść z honorem z zaistniałej sytuacji przygotowano drugą uchwałę.
Nazwa „zapomoga” musi być, gdyż tego wymagają przepisy. Odnośnie wejścia
w życie wstecz – to obowiązków nie można nakładać wstecz ale uprawnienia można
wstecz nadawać. Dlatego jest zapis o wejściu w życie z mocą od 1 stycznia 2006 r.
Trzeba poczekać na decyzję organu nadzoru w sprawie tego zapisu.
Nie jest to doskonała uchwała ale trzeba mieć nadzieję, że nie zostanie ona uchylona.
Pan Janusz Brzozowski stwierdził, że do udzielenia tej pomocy powinien wystarczyć
sam akt urodzenia dziecka. Są osoby, które nie napiszą wniosku o zapomogę.

-- 4 -Pan Andrzej Juszczak zapytał, czy ta uchwała dotyczy tylko 2006 r. czy też i 2007 r.
Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma w prowizorium środków na to zadanie.
Pan Sekretarz dodał, że o ile ta uchwała przejdzie, to Rada Gminy będzie musiała
zadecydować o środkach.
Pan Janusz Brzozowski stwierdził, że coś jest nie tak – albo uchwała wchodzi od
2006 roku i na następne lata albo nie ma o czym rozmawiać. Uchwała została podjęta
w lutym 2006 roku. To ma być stała forma pomocy a nie w zależności od tego, czy
gmina będzie miała pieniądze czy nie.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że uchwała wejdzie w życie po ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą wsteczną.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że ta uchwała będzie obowiązywała do jej
odwołania i zauważył te osoby które otrzymały wcześniej 300 zł to jeszcze raz
otrzymają pomoc.
Pani Stanisława Bielecka zgodziła się z tą uwagą i zaproponowała dodanie zapisu, że
zapomoga nie przysługuje osobom, które otrzymały podwyższony zasiłek z tytułu
urodzenia dziecka.
Pan Andrzej Juszczak zapytał, czy byłaby możliwość, żeby protokół z sesji i termin
sesji następnej – były udostępniane na stronie internetowej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że odpowiednie ogłoszenia są wywieszane na
tablicach ogłoszeniowych. Natomiast protokoły z sesji mogą być publikowane, ale
dopiero po ich zatwierdzeniu, żeby nie było uwag czy pomyłek w zapisach
wypowiedzi.
Pan Marek Szajnoga poruszył temat wylewiska w Jarosławcu stwierdzając, że Wójt
poinformował, że w następnym roku potrzeba jeszcze 50 tysięcy złotych i pytając, ile
jeszcze środków pójdzie na to zadanie i ile lat to potrwa. Co roku się obiecuje
otworzenie tego wylewiska – czy jest kosztorys na to zadanie.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że roboty są praktycznie zakończone tylko nie ma czym
zapłacić za te roboty. W prowizorium ujęto środki na zakup ciągnika i zbiornika do
wywożenia ścieków. Natomiast kwota 50.000,-zł jest może na wyrost – można
pojechać i zobaczyć co jest zrobione.
Pan Wójt wyjaśnił, że jest wykonana płyta kanalizacyjna i wodociągowa, dojazd,
posadzki, instalacja wod-kan., sieć elektryczna. Do wykonania został biały montaż,
remont okien, tynki. Wstępnie w marcu – kwietniu wylewisko zostanie oddane do
użytkowania. Lepiej byłoby takie zadanie wykonać od nowa niż remontować stary
budynek.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że należy się zastanowić jak zrobić, żeby
z tego wylewiska mogli korzystać też mieszkańcy gminy Sitno.
Następnie Pan Wójt zwrócił się z pytaniem do Radnych Powiatowych czy przyjęto
już budżet powiatowy na 2007 rok i czy wybrano firmy do utrzymania zimowego
dróg.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że była kiedyś propozycja zaproszenia na sesję
wójtów z innych gmin i ustalenia wspólnego programu w zakresie utrzymania dróg
powiatowych, gdyż ten temat jest ponadgminny.

-- 5 -Pan Krzysztof Gałaszkiewicz podziękował za zaproszenie na sesję i złożył gratulacje
Radnym Gminy Sitno.
Odnośnie projektu budżetu na 2007 rok Pan Gałaszkiewicz poinformował, że Radni
Powiatowi tego dokumentu nie widzieli i nie wiedzą co jest zaplanowane. Ten
dokument powinien być złożony do RIO do 15 listopada. 28 grudnia odbędzie się III
sesja Rady Powiatu, na której prawdopodobnie to prowizorium się przedstawi.
Gmina Sitno jest jedyną gminą w powiecie, która ma 3 radnych powiatowych. Tylko,
że ci radni znaleźli się w opozycji. Liga Polskich Rodzin rządzi razem z lewicą.
Opozycja stoi na stanowisku, że to rządzenie powinno być jak najkrótsze. Na
najbliższej sesji będzie złożona interpelacja, żeby Starosta napisał jakie inwestycje
przez 8 lat były realizowane w poszczególnych gminach. Ostatnia podjęta uchwała
dotyczyła poręczenia majątkowego dla szpitala w Szczebrzeszynie – 1 mln złotych.
Jest to elektorat Starosty, gdyż dostał tam ok 1500 głosów. Jedyne gminy, które
korzystają to Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Taki układ funkcjonuje od 8 lat.
Opozycja miała większość – 14 głosów do 9 ale dziwne siły zadecydowały, że stało
się inaczej. Jedyną rzeczą ze starostwa powiatowego, na której może skorzystać
gmina Sitno – to są drogi powiatowe. Wszystkich dróg powiatowych jest
ok. 1000 km. Takie wspólne spotkanie z innymi gminami jest dobrym pomysłem.
Na tym Pan Gałaszkiewicz zakończył swoją wypowiedź.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Starosta był już na sesji Rady Gminy
Sitno w poprzedniej kadencji. Później na zaproszenie na następną sesję Starosta
nawet nie odpowiedział.
Pan Stanisław Bartosiak poprosił, by o wszelkich sprawach na linii gmina – starostwo
informować radnych powiatowych.
Pan Sekretarz zauważył, że jeżeli powiat dał poręczenie 1 mln złotych to nie będzie
miał żadnych środków własnych do starania się o środki unijne. Czyli nie ma nadziei
na środki zewnętrzne. Powiat zamojski jest najbiedniejszy w regionie a potrafi
utrzymywać Zarząd Dróg Powiatowych. Gmina Sitno współpracuje z powiatem
poprzez osoby nadzorujące inwestycje drogowe i dzięki temu Gmina coś zyskała.
Pan Bogdan Pawlicha dodał, że województwo lubelskie zostało zakwalifikowane do
najuboższych regionów Unii Europejskiej i jakieś pieniądze dla tego regionu będą.
Natomiast odnośnie dróg powiatowych to gminy Komarów i Łabunie podciągnęły
drogi pod granicę z gminą Sitno.
Pan Sekretarz stwierdził, że droga kierunek Wolica jest w lepszym stanie od strony
gminy Sitno.
Pan Zenon Kupiec zaproponował, by na takie wspólne spotkanie zaprosić również
Pana Brateczko, który jest też radnym powiatowym z tego okręgu.
Pan Janusz Brzozowski zwrócił się z uwagą do Pana Wójta, który wcześniej mówił
o 2 drogach w Cześnikach, że najpierw trzeba zrobić jedną drogę a nie od razu dwie.
Najważniejszą rzeczą jest to, żeby zmobilizować Wójta, by nawiązał dobre stosunki
ze Starostą. Obecnie te stosunki są chwiejne. Nasi radni powiatowi mogą w powiecie
tyle zrobić co radni opozycyjni w gminie. Po to była prośba o prowizorium, żeby
przedstawić je radzie i szukać oszczędności.

-- 6 -Jest możliwość poproszenia o pieniądze w sejmiku, nie przez Wójta tylko przez nas.
Chcieliśmy pracować w Komisjach, ale nas odrzucono. Rada powinna przemyśleć
sprawę i brać się do roboty. Kadencja szybko minie a stracą na tym mieszkańcy
gminy.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nie wyobraża sobie, żeby radny nie
pracował w żadnej Komisji. Ponadto Przewodniczący poinformował, że on może
zrezygnować z pracy w Komisji Oświaty, ale co by było w przypadku, gdyby
wszyscy Radni chcieli pracować w jednej Komisji. Jeżeli będzie dobra wola to
znajdzie się rozwiązanie.
Pan Wójt poinformował, że jest przygotowana wizja potrzeb dróg powiatowych na
bieżące lata. Najlepiej w powiecie się współpracuje z Panią Samulak i Panem
Wojnarem, gorzej z osobami kierowniczymi.
Natomiast odnośnie sejmiku wojewódzkiego Pan Wójt stwierdził, że on też głosował
na te osoby i radnemu powinno zależeć na dobrze gminy i swojej miejscowości
zgodnie z przysięgą. Nie wiadomo co będzie ze środkami unijnymi. Wchodzą pod
uwagę te drogi, które mają projekty – przede wszystkim droga Horyszów Polski Rozdoły. Środki z FOGR w ostatnich latach wynoszą rocznie 30 – 40 tysięcy złotych.
Kolejne drogi to – Stabrów Podleśna, Cześniki, Jarosławiec, Sitno. Wiele zadań
powiatowych zostało do wykonania z roku 2006. Jest gorąca prośba, by nie wnikać
w struktury polityczne. Trzeba współpracować ze wszystkimi.
Pan Leszek Kozak zaproponował, by na to wspólne spotkanie zaprosić też Wójta
gminy Skierbieszów i uzgodnić sprawę połączenia Kol. Kornelówki z Dębowcem.
Pan Sekretarz stwierdził, odnośnie wypowiedzi Pana Janusza Brzozowskiego, że nie
wyobraża sobie, że ktoś nie pomoże, jeżeli będzie miał możliwości, żeby wnioski
z gminy Sitno przechodziły. Wyniki głosowania nie mogą na to wpływać i Pan
Janusz Brzozowski nie powinien tego blokować. Nie można mówić w ten sposób
i dzielić się na kolory. Każdy powinien mieć swoje zdanie i swój rozum.
Pan Janusz Mazurek zwrócił się do Pana Janusza Brzozowskiego, że nie powinien on
zarzucać Wójtowi pewnych rzeczy skoro sam się w ten sposób wypowiada.
Pan Janusz Brzozowski stwierdził, że został źle zrozumiany. Nie neguje się wyboru
Wójta czy któregoś radnego tylko neguje się metody działania. Kiedyś nikt nikomu
nie zabraniał pracować w Komisji – każdy sobie wybierał Komisję i w niej pracował.
Natomiast w tym roku każda zaproponowana osoba została odrzucona.
Pan Krzysztof Gałaszkiewicz dodał, że nikt nie jest dzieckiem i nie ma się co
oszukiwać. Demokracja nie jest idealna i nie zawsze wybiera się ludzi najlepszych.
Wystarczy rozważyć tylko wykształcenie Pana Juszczaka. Podobnie jest w powiecie.
Jeżeli ktoś przejmuje władzę to musi brać za to odpowiedzialność i nie zrzucać tej
odpowiedzialności na tych co tej władzy nie mają. Ale to nie znaczy, że pozostali
radni nie będą pracować dla dobra społeczności lokalnej. Wyniki głosowania
pokazały, że w gminie Sitno jest opozycja. Natomiast obarczanie opozycji taką samą
odpowiedzialnością jest błędem. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan
Gałaszkiewicz poprosił Pana Wójta o przekazanie radnym powiatowym dokumentu
z zapotrzebowaniem w zakresie drogownictwa powiatowego.

-- 7 -Następnie Pan Zygmunt Niedźwiedź przedstawił wnioski z posiedzenia Komisji
Oświaty w dniu 13 grudnia 2006 roku (wnioski w załączeniu).
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o terminie składania oświadczeń
majątkowych i o przygotowaniu planów pracy Komisji na 2007 rok.
Pan Marek Szajnoga poruszył temat tablicy reklamowej stojącej w Jarosławcu oraz
budynku mleczarni, który tylko szpeci widok. Może Pan Zenon Kupiec pomógłby
w tej sprawie.
Pan Wójt wyjaśnił, że jak będzie gotowa wycena tego budynku to zorganizuje się
rozmowę z Panem Iwaniakiem.
Natomiast odnośnie tablicy, to taka tablica stoi również przed Urzędem Gminy Sitno.
Pan Sekretarz dodał, że jest to tablica gratisowa – gmina nic za nią nie zapłaciła, nie
licząc kosztów rozmów telefonicznych pracownika agencji reklamowej.
Pan Zenon Kupiec wyjaśnił, odnośnie mleczarni w Jarosławcu, że Prezes Iwaniak
chce otrzymać jakąś wartość za ten budynek. Natomiast załatwiona jest już sprawa
punktów w Kornelówce, Kol. Sitno i Stanisławce.
Pan Janusz Brzozowski stwierdził, że trzy lata temu osobiście pisał pismo do Pana
Iwaniaka w sprawie tego budynku i do dziś nie otrzymał na nie odpowiedzi.
Właścicielem budynku jest wspólnota Jarosławca a nie Wójt więc jakim prawem
Spółdzielnia bierze czynsz do GS i od Pani Kawalec i Długosz. Wspólnota ma
wszystkie dokumenty. Ten temat trzeba zakończyć.
Pan Zenon Kupiec stwierdził, że ten temat jest mu bliski, ale prawdopodobnie
mleczarnia nabyła prawa do budynku przez zasiedzenie. Wspólnota musiałaby
zakładać sprawę sądową ale lepiej się spotkać i dogadać z Panem Iwaniakiem.
Pan Janusz Brzozowski wyjaśnił, że Wójt jest gospodarzem gminy ale właścicielem
terenu jest wspólnota. Działka 60 arowa ma o wiele wyższą wartość niż ten budynek.
Ten budynek się rozpada. Niech Prezes wyszczególni za co chce kwotę 5.500,-zł.
Pan Zenon Kupiec stwierdził, że najlepiej będzie zorganizować spotkanie i wszystko
wyjaśnić.
Pan Sekretarz dodał, że wspólnota jest właścicielem nieruchomości ale wszystko
musi zatwierdzić Wójt.
Pan Bogdan Pawlicha stwierdził, że skoro mleczarnia jest właścicielem budynku to
niech sobie go zabierze i uporządkuje teren.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że mleczarnia nic nie włożyła w budowę tego
obiektu. Sytuacja jest podobna jak z limitami buraków – kiedyś cukrownia zabierała
rolnikom limit a teraz chce go sprzedać.
Pan Wójt stwierdził, że jest potrzeba spotkania po nowym roku z Panem Iwaniakiem.
Pan Bogdan Pawlicha zaproponował, by sprawę “becikowego” odłożyć na następną
sesję, zmienić nazwę “zapomoga” i zapisać, że wypłacać je ma USC a nie GOPS.
Następnie Pan Zenon Kupiec podziękował za zaproszenie i złożył zebranym życzenia
świąteczne.
Na tym zakończono realizację bieżącego punktu porządku obrad.

-- 8 -Ad. 7
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokół Nr II/2006 wyłożony był do wglądu bezpośrednio w trakcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są uwagi to tego protokołu.
Panowie Radni nie wnosili uwag i przyjęli ww. protokół jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.

Ad. 8
Podjęcie uchwał
Przy podejmowaniu uchwał brało udział 15 Radnych.
Pan Mieczysław Wrotniak odczytał kolejno projekty uchwał celem ich podjęcia:
1) Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy Sitno z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Pan Wójt wyjaśnił, że procedura powołania nowego Zastępcy Kierownika
USC potrwa do 3 miesięcy. Na ten okres powierzy się obowiązki tej osobie,
jeżeli nie wejdą inne rozwiązania ustawowe.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
2) Uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy Sitno z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu w złotych
ustalonego przez Kierownika Zakładu Wodociągów i Utrzymania Terenów
Gminy.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że chodzi o ujednolicenie wartości punktu –
w szkołach jest 2,-zł a w GP było 1,50zł. Ta zmiana nie pociągnie żadnych
skutków finansowych.
W głosowaniu jawnym za ww. uchwałą opowiedziało się 14 Radnych, przeciw
– 0, 1 Radny wstrzymał się od głosu.
3) Uchwała Nr III/19/06 Rady Gminy Sitno z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Sitno.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że w § 42 Regulaminu jest fundusz na remonty
i legalizację wodomierzy a w tej chwili będzie opłata abonamentowa. Ponadto
trzeba wyjść naprzeciw świadczenia usług w zakresie wywozu ścieków.
Pan Marek Szajnoga zapytał za co będzie płacony ten abonament.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że jest to opłata za wymianę wodomierza.
Wyżej wymieniona uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.
4) Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy Sitno z dnia 22 grudnia 2006 roku w
sprawie zmian w budżecie gminy Sitno.

-- 9 -W głosowaniu jawnym za ww. uchwałą głosowało 13 Radnych, przeciw – 0,
2 Radnych wstrzymało się od głosu.
5) Uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy Sitno z dnia 22 grudnia 2006 roku
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Pani Stanisława Bielecka sformułowała pkt. 5. ww. uchwały: zapomoga nie
przysługuje osobom, które otrzymały podwyższony dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Wyżej wymieniona uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy
14 głosach za, 0 przeciw i 1 głosie wstrzymującym.
Pan Sekretarz poinformował o stawkach podatku od środków transportowych – mają
one być na poziomie 2006 roku a Państwo Radni w załączniku 1 – 3 otrzymali
najniższe stawki ministerialne. Dlatego nalezy je poprawić na stawki z roku 2006.
Przewodniczący Rady Gminy przeprosił Państwa Radnych za to, że w materiałach na
sesję 29 grudnia 2006 r. nie ma zmian w budżecie. Te zmiany będą dopiero gotowe
w dniu sesji.
Pan Wójt poinformował o możliwości dokupienia przez plantatorów buraków
cukrowych dodatkowego limitu – do 29 grudnia 2006 r.
Ponadto Pan Wójt poinformował o wyborach do Izb Rolniczych, które są
zaplanowane na 4 lutego 2007 toku oraz o otrzymanym przez Policję w Sitnie
nowym samochodzie marki Skoda Octawia.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał informację z wyborów władz cukrowni
Krasnystaw, które odbyły się w zeszłym tygodniu.
Na tym zakończono realizację ww. punktu porządku obrad.

Ad. 9
Zamknięcie obrad sesji
Na zakończenie obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy podziękował zaproszonym
gościom oraz Radnym za czynny udział w obradach sesji.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję słowami:
„Zamykam obrady dzisiejszej sesji”
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:

