Sitno, 28 grudnia 2017 r.
ST.0002.VII.44.2017
Protokół Nr XLIV/2017
RadyGminy
w Sitnie
z dnia 28 grudnia 2017 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwał:
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno (246);
 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017
rok (247);
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego o wspólnym
przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej
Energii Elektrycznej(248);
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Chaińska Joanna
2. Klikicki Krzysztof
3. Łazorczyk Tomasz
4. Mazurek Janusz
5. Szawarski Ryszard
6. Wydmański Władysław
7. Sokołowski Dariusz
8. Tokarz Kazimierz
9. Teresa Chmiel
10. Torba Janusz
11. Polski Robert
12. Ryszczuk Jan
13. Gąsior Tomasz
14. Kozak Leszek
Radni nieobecni:
1. Biłant Tomasz

Ad. 1
Otwarcie obrad
Pan Krzysztof Klikicki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLIV Sesji Rady
Gminy Sitno. Na wstępie powitał Wójta Gminy Sitno Pana Mariana Bernata, Skarbnik Gminy
Panią Jolantę Hryciuk, Kierownik GOPS Panią Barbarę Tor, Dyrektor Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie Panią Agnieszkę Grzesiuk, Główną księgowa jednostki Panią Marzenę
Ternes, Z-cę głównej księgowej jednostki Panią Bożenę Gasik – Ustrobińską, Kierownik
referatu podatków i opłat Panią Elżbietę Blaszkę oraz Radnych i Sołtysów.
Obrady rozpoczęły się o godz. 12.00 i trwały do godz. 14.00.
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.
Pan Wójt poprosił o dodanie 2 projektów uchwał: Uchwały Nr XLVI/249/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 oraz Uchwały Nr XLVI/250/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2017-2026.
Radni Gminy Sitno przyjęli zmiany wraz z proponowanym porządkiem obrad
jednomyślnie.
Pan Przewodniczący zaznaczył, że protokół nie został napisany ze względu na
niewielką ilość czasu. Protokoły zostaną sporządzone na sesję styczniową. Poinformował
o tym, że obecni na obradach otrzymali harmonogram Sesji Rady Gminy Sitno i Sesji
Sołtysów na 2018 r.
Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Na sali obrad jest 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by w skład Komisji Uchwał i Wniosków
weszli nw. Radni: Pan Ryszard Szawarski, Pani Teresa Chmiel i Pan Janusz Torba.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu przez Radnych- 11 głosami za, wstrzymało się - 3, przeciw- 0.
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 XLIV/246/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno

zmiany

miejscowego

planu

Pan Wójt poinformował, że zmiany w planie dotyczą działki między drogą
krajową, a torami. Część działek jest już zabudowana, lecz w środku występują też
działki niezabudowane, do których linia w całości nie dochodzi, przez co występują
problemy z pozwoleniami na budowę. Dlatego też powyższa uchwała umożliwi
zabudowę jednorodzinną.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14
radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0
2. Uchwała Nr XLIV/247/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017
Rok.
Pan Wójt w skrócie omówił projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
3. Uchwała Nr XLIV/248/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego o wspólnym
przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy
Zakupowej Energii Elektrycznej
Pan Wójt zabrał głos i oznajmił, że uchwała będzie obowiązywać od roku 2020.
Siedem gmin podjęło się współpracy i stworzenia grupy zakupowej, dzięki której cena energii
elektrycznej, dystrybucji zmniejszy się od 5 do 10 % (oszczędność do 30 tys. zł rocznie).
Wtrącił, że w gminie jest 160 punktów pomiaru energii.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.

4. Uchwała Nr XLIV/249/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017
Pani Skarbnik omówiła treść projektu uchwały.
Pan Wójt zaznaczył, że kwota 51 tys zł została przeniesiona z administracji na drogi.
Poinformował o żużlu i kamieniu z torów, który będzie przeznaczony na wyrównanie dróg.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
5. Uchwała Nr XLIV/250/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2017 - 2026
Pan Przewodniczący zaznaczył, że uchwała jest konsekwencją poprzedniej, zapytał
czy występują jakieś pytania?
Brak.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
Pan Wójt omówił następujące kwestie:
1. Termomodernizacja budynku gminy – podpisana umowa;
2. Program Senior + - projekt złożony;
3. Rewitalizacja;
4. Autobus szkolny (bus) – możliwość zakupu ze względu na ciągłe naprawy;
5. Biogazownia;
6. Podejmowanie nowych uchwał;
7. Witacze;
8. Drogi powiatowe - pismo do Starosty;
9. Droga od Kornelówki przez Kolonię Sitno, Janówkę, Stanisławkę – możliwość
realizacji w ramach programu „schetynówek”;
10. Oświetlenie;
11. Pismo do Cukrowni w Werbkowicach i Krasnymstawie – odbiór wcześniejszy
buraków od rolników;
12. Azbest;
13. Tygodnik Zamojski – ocena gminy;
14. PROW – przydomowe oczyszczalnie;
Pan Wójt podziękował wszystkim obecnym za udział i współpracę w 2017 r.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
Pan Kazimierz Tokarz odniósł się do budżetu i stwierdził, że w poprzednim jest zapis,
że Boży Dar otrzyma 90 tys. zł, a w obecnym jest 40 tys. zł. Zapytał, gdzie podziało się
50 tys. zł?
Pan Wójt odpowiedział, że jest to nie możliwe. Poinformował, że po sesji następnego
dnia odbędzie się wyznaczenie granic działki przy remizie. Zaznaczył, że w budżecie dla
Bożego Daru pozostało wszystko bez zmian, tak jak było planowane.
Pan Kazimierz Tokarz podziękował za wyjaśnienie.
Pan Władysław Wydmański poprosił o poprawienie dróg osiedlowych w Jarosławcu.
Pan Wójt oznajmił, że zostaną poprawione klińcem, odnośnie oświetlenia także będzie
zrealizowane.
Pan Leszek Kozak poprosił o poprawienie dróg powiatowych w jego miejscowości.
Pan Wójt poinformował, że z drogami powiatowymi jest wiele problemów,
są napisane pisma, dlatego też czeka na odpowiedzi ze starostwa. Odnośnie dziur na drogach
powiatowych zakomunikował, że prawdopodobnie przekaże część klińca gminnego
powiatowi, celem załatania najgorszych dziur.
Pan Tomasz Gąsior podziękował za pomoc w odbiorze buraków rolnikom.
Zasygnalizował, że na Stanisławce już kilkakrotnie nikt nie posypywał dróg powiatowych,
kiedy pogoda tego wymagała. Próbował zmobilizować powiat, lecz bezskutecznie. Zapytał
o samochody strażackie.
Pan Wójt wtrącił, że drogi na Stanisławce posypywać będzie Pan Marek S. Na tę
chwilę występuje problem z jego obecnością, ponieważ ma też inne zlecenia do
zrealizowania. Poprosił o cierpliwość.
Pan Janusz Mazurek zapytał o przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Pan Wójt poprosił sołtysów o zapytanie mieszkańców, czy są zainteresowani
skorzystać z przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie jest w stanie powiedzieć, czy
inwestycja będzie realizowana w 100%.
Pan Przewodniczący zaznaczył, że zgodnie z projektami nowych ustaw wszystkie
sesje będą nagrywane. Poinformował o piśmie od Ministra Infrastruktury i Budownictwa –
dotyczy zakładania spółek celowych (budowa mieszkań – „mieszkanie+”), przedstawił także
życzenia świąteczne ze szkół.
Pan Wójt odczytał życzenia świąteczne z różnych instytucji. Na koniec złożył je we
własnym imieniu.
Pan Sołtys Eugeniusz Grela podziękował Panu Wójtowi, Radzie, pracownikom
i wszystkim współpracującym osobom z gminą Sitno za wszystkie inwestycje i wydarzenia,
które miały miejsce w 2017 r.
Pan Przewodniczący także podziękował wszystkim za cały wkład i udział w życiu
i funkcjonowaniu gminy Sitno w roku 2017.

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
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Klikicki

