Sitno, 2 marca 2018 r.
ST.0002.VII.46.2018
Protokół Nr XLVI/2018
RadyGminy
w Sitnie
z dnia 2 marca 2018 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2018 r. (254);
 w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Miastu Zamość (255);
 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (256);
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Chaińska Joanna
2. Klikicki Krzysztof
3. Mazurek Janusz
4. Szawarski Ryszard
5. Wydmański Władysław
6. Sokołowski Dariusz
7. Tokarz Kazimierz
8. Teresa Chmiel
9. Torba Janusz
10. Ryszczuk Jan
11. Gąsior Tomasz
12. Kozak Leszek
13. Biłant Tomasz
14. Polski Robert
Radni nieobecni:
1. Łazorczyk Tomasz
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Ad. 1
Otwarcie obrad
Pan Krzysztof Klikicki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLVI Sesji Rady
Gminy Sitno. Na wstępie powitał Wójta Gminy Sitno Pana Mariana Bernata, Zastępcę
Kierownika GOPS Pana Jerzego Lichotę, Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
Panią Agnieszkę Grzesiuk, Główną księgową jednostki Panią Marzenę Ternes oraz Radnych.
Obrady rozpoczęły się o godz. 12.00 i trwały do godz. 15.00.
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 5 uchwał: w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz
nagród i wyróżnień Gminy Sitno dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości; w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości, w sprawie podziału Gminy Sitno na okręgi wyborcze, ich granice
i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu; w sprawie podziału Gminy
Sitno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych. W skrócie omówił każdą z nich.
Pan Przewodniczący odczytał zalecenia Państwowej Komisji Wyborczej.
Pan Przewodniczący zapytał, czy występują jakieś uwagi dotyczące porządku obrad.
Następnie poddał go wraz z uchwałami zaproponowanymi przez Pana Wójta pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem porządku obrad wraz
z zaproponowanymi zmianami głosowało – 13 radnych, wstrzymało się – 1, przeciw – 0

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.
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Ad.4
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
Pan Przewodniczący poinformował, że protokół został dostarczony tydzień wcześniej
razem z projektami uchwał na sesję.
Protokół z sesji Rady Gminy o numerze XLV/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r został
przyjęty jednomyślnie. Za przyjęciem protokołu głosowało – 14 radnych, wstrzymało się – 0,
przeciw – 0.
Ad. 5
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 XLVI/254/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 02 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2018 r.
Pan Przewodniczący zapytał, czy występują uwagi do w/w uchwały?
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
2. Uchwała Nr XLVI/255/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 02 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Miastu Zamość
Pan Leszek Kozak odniósł się do uchwały i zapytał, czy kwota zaplanowana
w uchwale zostaje na poziomie z roku poprzedniego?
Pan Wójt odpowiedział, że tak.
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.
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3. Uchwała Nr XLVI/256/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 02 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Pan Wójt poinformował, że ustawa, która obowiązuje od nowego roku nakazuje
podjąć ponownie uchwałę dotacyjną. Uchwała dotyczy szkół stowarzyszeniowych. Dotacja
zależy od wydatków poniesionych przez gminę na szkoły publiczne tego samego typu. Szkoły
Podstawowe prowadzone przez gminę będą podstawą do naliczenia dotacji dla szkół
stowarzyszeniowych. Wszystko zależy od wskaźnika, jeżeli jest nie większy tylko równy 1,
to gmina nie musi dokładać dodatkowych środków do stowarzyszenia. Wtrącił, że szkoły
stowarzyszeniowe zatrudniają nauczycieli, których zarobki odstają od tych pracujących na
podstawie karty nauczyciela. Wspomniał o naradzie z dyrektorami szkół.
Pan Janusz Torba ponownie prosił o wyjaśnienie terminu naliczania subwencji do
szkół.
Pan Wójt ponownie wszystko wyjaśnił.
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 XLVI/257/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 02 marca 2018 r.
w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Sitno
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Pan Wójt nadmienił, że do Urzędu Gminy wpłynął wniosek z klubu sportowego
AGROS dotyczący mieszkańca gminy Sitno, który stara się o stypendium/nagrodę Wójta.
Zawodnik AGROS jest uzdolnioną, młodą osobą, która brała udział w różnych zawodach
sportowych często zajmując wysokie miejsca. Co więcej zawodnik zapisany jest do
narodowej drużyny łuczników.
Pan Władysław Wydmański zadał pytanie odnośnie stypendium: „ Czy zawodnik
należący do klubu AGROS Zamość może brać stypendium nie należąc do Klubu Sportowego
Potok Sitno, bo on mieszka tylko na terenie naszej gminy, natomiast jest zawodnikiem klubu,
który jest w innym mieście?”
Pan Wójt oznajmił, że mieszka na terenie naszej gminy, a my nie prowadzimy sekcji
łucznictwa. Dlatego też myśli, że nie będzie żadnych przeciwskazań.
Pan Janusz Torba zapytał o zapis w uchwale, który dotyczy nagród.
Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli będą konkretne osiągnięcia, to wtedy Wójt może
taka nagrodę przyznać.
Pan Kazimierz Tokarz zapytał, w jakiej formie będą wręczane nagrody. W formie
pieniężnej, czy w formie rzeczowej.
Pan Wójt oznajmił, że w formie pieniężnej.
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W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13
Radnych, wstrzymało się – 1, przeciw – 0.
5. Uchwała Nr XLVI/258/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 02 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Pan Przewodniczący odczytał wniosek dot. w/w działki.
Pan Wójt omówił temat 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.

6. Uchwała Nr XLVI/259/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 02 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Pan Przewodniczący odczytał wniosek dot. w/w działki.
Pan Janusz Torba zapytał o problem dot. wieczystego użytkowania.
Pan Wójt wyjaśnił, że budynki są po stronie mieszkańca, działką zaś zarządza gmina.
Sprawy administracyjne muszą zostać uregulowane, ponieważ na działce bez zgody Wójta
nie mogą zostać zrealizowane żadne inwestycje.
Pan Władysław Wydmański zapytał o kwoty działek.
Pan Wójt oznajmił, że bez operatu szacunkowego nie może przedstawić kwot działek.
Gmina nie może nic sprzedać nie mając operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego.

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
7. Uchwała Nr XLVI/260/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 02 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, w sprawie podziału Gminy
Sitno na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych
w każdym okręgu
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Pan Przewodniczący zaznaczył, że wkradł się błąd i w załączniku do uchwały okręg nr.
6 powinien mieć 1 radnego, a jest wpisanych 2. Poprosił o naniesienie poprawki i skreślenie
1 radnego.
Pan Kazimierz Tokarz zapytał o procedurę wybierania urzędników wyborczych.
Pan Wójt poinformował, że Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu ma
obowiązek zatrudnić 2 urzędników wyborczych – preferowane doświadczenie. Omówił
w skrócie zalecenia dot. najbliższych wyborów.
Pan Kazimierz Tokarz zapytał, czy gmina płaci urzędnikom wyborczym?
Pan Wójt odpowiedział, że na tę chwilę nie ma żadnych inf. na ten temat. Dodał,
że przy poprzednich wyborach gmina nie ponosiła kosztów opłaty wynagrodzeń urzędników
wyborczych.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem poprawki głosowało – 14
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0
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
8. Uchwała Nr XLVI/261/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 02 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Sitno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Pan Przewodniczący zaznaczył, że w związku z konsultacjami z Radcą Prawnym prosi
o zostawienie zapisu „ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Poprosił o wykreślenie
dalszej części tekstu.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem poprawki głosowało – 14
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0
Pan Wójt w skrócie omówił treść 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
Pan Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy.
6

Po przerwie przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
Pan Wójt omówił następujące kwestie:
1. Akcyza;
2. Dopłaty obszarowe;
3. Autobusy szkolne;
4. 5 letnie przeglądy budynków;
5. Klub Sportowy Potok Sitno;
6. Stara Kolonia - Zebranie Wspólnoty Gruntowej;
7. Oświadczenia majątkowe;
8. Drogi (złożone dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach 100–lecia
Niepodległości: Sitno – Góra, Horyszów Polski)
9. Wykaz- alkohole;
10. Kanalizacja – Sitno;
11. LZS;
12. MZK;
13. Sprzedaż działek – Jarosławiec;
14. Żużel – drogi;
15. Przetarg na dach w Horyszowie Polskim – Szkoła;
16. Ścieżki rowerowe;
17. Możliwość pozyskania środków z LGD – oddanie do użytku świetlicy wiejskiej
z przyłączem w Nowej Kolonii;
18. Środki z PROW;
19. Biuro pracy;
20. GDDKiA;
21. Senior +;
22. Gminna Spółka Wodna;
23. 18 marca o godz. 17.00 spotkanie parlamentarzystów oraz Wojewody Lubelskiego
z mieszkańcami gminy;
24. OZE;
25. VAT;
26. Rewitalizacja;
27. Termomodernizacja;
28. Remonty świetlic – Czołki, Stabrów.
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Pan Przewodniczący poprosił o dokładne wypełnianie oświadczeń majątkowych.
Następnie głos zabrał Pan Władysław Wydmański Przewodniczący Komisji Budżetowej,
który odczytał Plan Pracy Komisji Budżetowej na 2018 r.
Pan Krzysztof Klikicki Przewodniczący Rady Gminy Sitno zapytał, czy występują
jakieś uwagi do odczytanego Planu Pracy Komisji Budżetowej. Następnie poprosił radnych
o zajęcie stanowiska w sprawie jego zatwierdzenia.
Radni jednomyślnie zatwierdzili powyższy plan.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Pan Janusz Torba zapytał o realizację projektów w szkołach.
Pan Wójt w skrócie omówił projekty dot. doposażenia uczniów w art. szkolne i inne
jak np.: remonty itp.
Wstępnie Zespół Szkół w Kornelówce otrzyma środki na 2 projekty, zaś Szkoła
Podstawowa w Jarosławcu otrzyma środki na jeden projekt.
Pan Janusz Torba wspomniał o stypendiach naukowych i dodał, że dzieci, które
uczęszczają do szkół stowarzyszeniowych, jak i tych pod gminą są jednakowe i pod tym
względem nie powinno być żadnych różnic. Zapytał, czy projekt złożony przez Panią
dyrektor Zespołu Szkół w Kornelówce nie trzeba jak najszybciej dofinansować ze względu na
krótki termin realizacji?
Pan Wójt odpowiedział, że czasu na pewno wystarczy. Nawiązał do projektu
w Jarosławcu, w którym to realizacja zamiast spoczywać po stronie osób biorących w nim
udział, leży po stronie pracowników pracujących w Urzędzie Gminy Sitno. Osoby zewnętrzne
biorą za to pieniądze, a pracownicy gminni wykonują ich zlecenia.
Pan Tomasz Gąsior podziękował za piasek i zapytał, dlaczego wystąpił nieoczekiwany
brak wody – wyłączona hydrofornia? Poprosił o wymianę hydrantów ze względu na ich zły
stan techniczny. Zapytał także o wóz strażacki.
Pan Wójt odpowiedział, że występują problemy z ujęciem wody w Jarosławcu
(zażelaziona woda). Będzie przesyłana woda z Sitna. Sitno leży 40 m niżej niż Stanisławka.
Uzgodnione jest z wykonawcą, że będą wybudowane zawory redukcyjne, które pozwolą na
uregulowanie ciśnienia. Zastanawia się nad tym, czy nie będzie potrzeba budowy
wodociągów za własne środki.
Pan Leszek Kozak zapytał o środki przeznaczone przez Marszałka na drogi.
Pan Wójt odpowiedział, że środki przeznaczone są tylko na drogi gminne.
Odpowiedział, że są mapy do celów projektowych - dotyczy świetlicy. Wspomniał o drogach
powiatowych.
Pan Tomasz Gąsior zapytał o drogę powiatową w postaci „schetynówki”.
Pan Wójt odpowiedział, że jest zatwierdzona, będzie 10,6 km drogi.
Pan Jan Ryszczuk zapytał o opłaty za odpady komunalne dot. straży.
Pan Wójt oznajmił, że opłata będzie umorzona w związku z tym, że jest to jednostka
gminy.
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Pan Władysław Wydmański poprosił o poprawę dróg osiedlowych i dodał, że ich stan
jest fatalny. Poprosił o wypełnienie dziur kamieniem. Zapytał o lampy.
Pan Wójt odpowiedział, że w miarę możliwości wszystko będzie realizowane.
Pan Władysław Wydmański oznajmił, że lampy były ujęte w budżetach przez 3 lata.
Poprosił o zrealizowanie przynajmniej jednej za 12-13 tys zł. Ponowił prośbę o poprawę dróg
osiedlowych kamieniem.
Pan Wójt powiedział, że postara się to zrealizować.
Pan Przewodniczący poinformował o dodatkowej sesji, która odbędzie się 29 marca
2018 r.

Ad. 8
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
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