Sitno, 24 września 2007 roku

ST - 0043/V/13/2007
Protokół Nr XIII/2007
Rady Gminy
w Sitnie
z dnia 24 września 2007 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Zmiany w budżecie Gminy Sitno na 2007 rok.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
7. Sprawy różne.
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitno na 2007 rok.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10.Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Gazda Antoni
2. Juszczak Andrzej
3. Karski Aleksander
4. Kozak Leszek
5. Łuczyszyn Lucjan
6. Mazurek Janusz
7. Mazurek Jerzy
8. Monastryski Ryszard
9. Niedźwiedź Zygmunt
10.Pawlicha Bogdan
11.Szajnoga Marek
12.Tukiendorf Edward
13.Wrotniak Mieczysław
Radni nieobecni:
1. Adamczuk Małgorzata
2. Brzozowski Janusz
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Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad XIII 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, Zastępcę Skarbnika Gminy Panią Jolantę Hryciuk oraz Kierownika
Posterunku Policji w Sitnie Pana Tadeusza Kuszmiruka.
Obrady rozpoczęły się o godz. 10°° i trwały do godz. 13°°.

Ad 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Tukiendorf na podstawie listy
obecności stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 13 Radnych, co stanowi
niezbędne quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek pytając czy są do
niego uwagi.
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 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.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Kierownikowi Posterunku
Policji w Sitnie Panu Tadeuszowi Kuszmirukowi.
Pan Kuszmiruk poinformował zebranych, że Komenda Policji postanowiła
o lokalizacji jednego fotoradaru przy drodze krajowej w Jarosławcu. W związku
z tym Gmina będzie musiała zabezpieczyć w budżecie środki na postawienie tego
fotoradaru, jego podłączenie elektryczne oraz późniejszą konserwację.
Ponadto Pan Kuszmiruk zwrócił się z prośbą o środki na zakup paliwa dla Posterunku
Policji w Sitnie – potrzeba na ten cel do końca roku min. 2 tysiące złotych.
Pan Bogdan Pawlicha zapytał jakie są koszty ustawienia tego fotoradaru.
Pan Kuszmiruk wyjaśnił, że w tej chwili te koszty nie są jeszcze znane.

-- 3 -Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by wykonać zadanie a później zapłacić
koszty.
Pan Wójt zwrócił się z prośbą do Pana Kuszmiruka, by w związku z sezonem
wykopu buraków cukrowych bardziej pobłażliwie traktować rolników.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że wymieniono stolarkę okienną w Posterunku
Policji w Sitnie.
Pan Kuszmiruk stwierdził, że środki za tą stolarkę okienną zostaną zwrócone Gminie
prawdopodobnie w następnym roku.
Na tym zakończono dyskusję w zakresie spraw Policji i bezpieczeństwa publicznego.
Pan Sekretarz poinformował – w związku z opóźnieniem o jeden dzień przekazania
materiałów na sesję – że sesja miała być 27 września, ale RIO wszczęło
postępowanie nadzorcze dot. uchwały o zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego
– i dlatego konieczna była wcześniejsza sesja. Następna sesja odbędzie się dopiero
pod koniec października.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że przed następną sesją potrzebne będzie
zebranie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Na tym zakończono realizację bieżącego punktu porządku obrad.

Ad. 4
Zmiany w budżecie Gminy Sitno na 2007 r.
Projekt zmian w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Pani maria Lichota (zmiany
stanowią załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy zapytał ile w chwili obecnej wynosi rezerwa
budżetowa.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że rezerwa wynosi 3.800,-zł.
Pan Sekretarz poinformował, że na komisje wyborcze pójdzie mniej środków, gdyż
składy są nie 11-osobowe a 7-osobowe. Wydatki z tego tytułu zmaleją o 3.240,-zł.
Pani Skarbnik dodała, że są jeszcze dodatkowe zmiany, które wpłynęły w piątek –
chodzi o kwotę 1.700,-zł i 940,-zł. Trzeba zadecydować czy dopisać te zmiany czy
zostawić je do następnej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o dyskusję i zadawanie pytań.
W związku z tym, że nikt nie zadawał pytań Przewodniczący Rady Gminy zapytał
kto jest za przyjęciem zmian w budżecie wraz z dodatkowymi zmianami
(kwoty: 3.240,-zł; 1.700,-zł; 940,-zł).
Zmiany w budżecie zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Natomiast odnośnie paliwa dla Policji w Sitnie Pan Wójt zaproponował kwotę
800,-zł z rezerwy.
Pan Sekretarz zaproponował, by może zostawić 2.500,-zł rezerwy a na paliwo
przekazać 1.300,-zł.
Panowie Radni opowiedzieli się za ww. propozycją jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.

-- 4 -Ad. 5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Sitno Pan Kajetan Protas.
Sprawozdanie dotyczyło w szczególności:
– funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej,
– przetargu na budowę drogi Rozdoły – Horyszów Polski,
– przetargu na zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej,
– dożynek powiatowych i gminnych,
– przygotowania do wyborów parlamentarnych,
– realizacji inwestycji drogowych,
– przygotowań do sezonu zimowego (odśnieżanie).

Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Ad. 7
Sprawy różne
Pan Sekretarz podziękował za opryskanie dawnych placów buraczanych w Sitnie
i Karpiu oraz Policji za pomoc przy egzekwowaniu podpisywania umów na wywóz
nieczystości.
Ponadto Pan Sekretarz zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości przeniesienia
biblioteki w Horyszowie Polskim z remizy OSP do Szkoły Podstawowej, natomiast
odnośnie Szkoły w Kornelówce – rozważyć możliwość założenia od stycznia
przedszkola a od września – przedszkola i szkoły podstawowej prowadzonej przez
stowarzyszenie. Należy również wrócić do badania efektów nauczania, gdyż niektóre
szkoły mają bardzo słabe wyniki – np. szkoła w Sitnie i w Kol. Sitno.
Pan Wójt dodał, odnośnie przedszkola w Kornelówce, że są obniżone kryteria
organizacji przedszkoli. Ponadto przedszkola mogą być publiczne jak i niepubliczne.
Na 2008 r. planowane są również podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o ok. 8 - 10 %.
Pan Janusz Mazurek zwrócił się z wnioskiem by z opłat za wywóz śmieci zwolnić
osoby powyżej 80-go roku życia.
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że takie rozwiązanie spadnie na rolnika.
Pan Zygmunt Niedźwiedź zaproponował, by najpierw sprawdzić czy prawo pozwala
na takie rozwiązanie.
Pan Sekretarz stwierdził, że jak zrobi się odstępstwo to i inne osoby chciały
zwolnień. Osobom w trudnej sytuacji materialnej można ewentualnie umorzyć
wierzytelności.
Pan Bogdan Pawlicha poinformował, że GKS Orzeł ma I miejsce w tabeli i zaprosił
zebranych na mecze i dopingowanie piłkarzy. Ponadto Pan Pawlicha zwrócił się
z prośbą o zakup kosiarki do trawy dla Klubu.

-- 5 -Pan Wójt zaproponował, by jeden mecz przeprowadzać w Sitnie a jeden
w Cześnikach.
Pan Sekretarz zwrócił się z prośbą o ustalenie zakresu realizacji chodnika
w Jarosławcu. GDDKiA również przyznała 8.000,-zł na chodnik w Jarosławcu (droga
krajowa). Odnośnie sprzedaży działek na Osiedlu – to pierwsze będą sprzedawane
dwie działki budowlane i działka rzemieślnicza.
Natomiast odnośnie drogi Rozdoły – Horyszów Polski to kwota za ww. drogę wynosi
85 % kwoty z poprzedniego przetargu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że przy tych cenach nie ma się co
zastanawiać. Taniej tej drogi się nie wykona.
Pan Zygmunt Niedźwiedź zapytał kiedy będzie realizowany chodnik w Stabrowie.
Pan Wójt wyjaśnił, że jest w budżecie 8.000,-zł ale potrzeba jeszcze drugie tyle.
W tym tygodniu zakończy się realizacja chodnika w Cześnikach a następny
w kolejności jest Stabrów. Gorzej będzie z chodnikiem w Kolonii Sitno gdyż brakuje
na niego środków.
Pan Andrzej Juszczak zaproponował, by zwołać zebranie mieszkańców w sprawie
wyboru Rady Osiedla Jarosławiec i przy okazji ustali się priorytety działań
inwestycyjnych – tylko jest pytanie czy ewentualna budowa wodociągu finansowana
byłaby tylko ze środków ze sprzedaży działek czy też ze środków gminnych gdyż
60.000,-zł nie wystarczy.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że wchodziłaby tylko kwota 60.000,-zł i ew. środki z PROW.
Następnie ustalono termin zebrania mieszkańców Osiedla Jarosławiec – 30-10-2007
godz. 13.00 w budynku Szkoły.
Pan Bogdan Pawlicha stwierdził, że przy okazji przebudowy drogi Zamość –
Hrubieszów Zarząd Dróg Krajowych mógłby wykonać chodnik.
Pan Marek Szajnoga zapytał kiedy będzie wykonane przejście przez tory.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że pozwolenie na budowę jest w Lublinie i przejście może
wyjdzie pod koniec października.
Pan Szajnoga zauważył, że do końca sierpnia miał być poprawiony chodnik
w Jarosławcu.
Ponadto Pan Szajnoga zapytał o przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Pan Sekretarz poinformował, że ok. 200 umów jest już podpisanych. Jest nadzieja na
środki z PROW. Natomiast odnośnie Funduszy Norweskich to na razie sytuacja się
jeszcze nie wyjaśniła.
Pan Szajnoga zwrócił uwagę, odnośnie konkursu estetyzacyjnego, że przy
rozstrzyganiu tego konkursu miał być zaangażowany ktoś z Rady Gminy.
Pan Sekretarz stwierdził, że regulamin konkursu był przedstawiony na sesji Rady
Gminy i nikt nie wnosił do niego uwag.
Następnie Pan Sekretarz poruszył sprawę nazewnictwa ulic stwierdzając, że pewne
osoby muszą się przemeldować do Stabrowa (4 osoby). Wtedy można byłoby
wprowadzić nazewnictwo ulic w Jarosławcu.

-- 6 -Pan Marek Szajnoga wyjaśnił, że taka sytuacja wynikła z tego, że te osoby nie
przemeldowały się po wprowadzeniu się do nowych mieszkań, które znajdują się po
drugiej stronie drogi krajowej.
Pan Wójt poinformował, że bliższe informacje w zakresie RPO i PROW będą znane
po szkoleniu, które odbędzie się w Janowie Lubelskim w dniach 26 – 28 września
2007 r.
Pan Jerzy Mazurek zwrócił się z wnioskiem o dodatkowe lampy koło Pana
Jasiewicza oraz o załatwienie sprawy Pana Gajewskiego.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że potrzebne są na to środki – można ująć to zadanie w planie
na następny rok.
Pan Szajnoga zapytał o sprawę zakupu wtrysków do samochodu OSP Jarosławiec
oraz o zwrócił się o wykoszenie rowu kierunek Boży Dar (droga powiatowa).
Pan Jerzy Mazurek dodał, że należy wykosić również rowy przy drogach gminnych.
Pan Wójt wyjaśnił, że zawieszono wydatki na straże do końca października.
Natomiast odnośnie wykoszenia rowów – to przy drogach gminnych ma je wykosić
Pan Sadlik.
Pan Sekretarz przedstawił pisma wysyłane do Starosty Zamojskiego w sprawie
utrzymania dróg powiatowych.
Pan Ryszard Monastyrski zwrócił się z prośbą o zebranie poboczy w Stanisławce
i Rozdołach Podźródłach.
Pan Leszek Kozak dodał, że trzeba poprawić drogę w Kornelówce koło Pana
Gwizdalskiego.
Pan Wójt wyjaśnił, że pewne prace zostały już wykonane (rondo Jarosławiec Górny,
Stara Wieś, Graniczka, Cześniki) natomiast w planie są jeszcze Rozdoły i Czołki.
Jednak jest prośba do Rady Gminy o przyzwolenie na ewentualne przekroczenie
wydatków o 1.000,-zł.
Pan Sekretarz dodał, że bardzo trudno jest wynająć transport do odsiewki z torów.
Na tym zakończono realizację bieżącego punktu porządku obrad.

Ad. 8
Podjęcie uchwał
Przy podejmowaniu uchwał brało udział 13 Radnych.
Pan Mieczysław Wrotniak odczytał poprawioną uchwałę Nr XIII/70/07 w sprawie
zmian w budżecie Gminy Sitno na 2007 rok.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

-- 7 -Ad. 9
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokół Nr XII/2007 wyłożony był do wglądu bezpośrednio w trakcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Państwo Radni zapoznali się z tym
protokołem i czy są do niego uwagi.
Państwo Radni nie wnosili uwag i przyjęli ww. protokół w głosowaniu jawnym przy
12 głosach za, 0 przeciw i 1 głosie wstrzymującym.

Ad. 10
Zamknięcie obrad sesji
Na zakończenie obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy podziękował zaproszonym
gościom oraz Radnym za czynny udział w obradach sesji.
Następnie Przewodniczącego Rady Gminy zamknął sesję słowami:
„Zamykam obrady dzisiejszej sesji”
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Inspektor ds. Samorządu i Rozwoju Gminy
mgr Krzysztof Seń

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Edward Tukiendorf

