Sitno, 29 marca 2018 r.
ST.0002.VII.47.2018
Protokół Nr XLVII/2018
RadyGminy
w Sitnie
z dnia 29 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 przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Sitno" (262);
 w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad i warunków przyznawania stypendium
za wybitne wyniki w nauce (263);
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Sitno dla gminy
Komarów-Osada w celu partycypowania w kosztach działania Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, gdzie uczęszczają
osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami gminy Sitno (264);
 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin, zajęć dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Sitno (265);
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 (266);
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018-2026
(267)
6. Sprawozdanie za rok 2017 z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sitnie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Wykaz Potrzeb w
Zakresie Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Chaińska Joanna
2. Klikicki Krzysztof
3. Mazurek Janusz
4. Wydmański Władysław
5. Sokołowski Dariusz
6. Tokarz Kazimierz
7. Torba Janusz
8. Ryszczuk Jan
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9. Gąsior Tomasz
10. Kozak Leszek
11. Biłant Tomasz
12. Polski Robert
13. Łazorczyk Tomasz
Radni nieobecni:
1. Teresa Chmiel
2. Szawarski Ryszard

Ad. 1
Otwarcie obrad
Pan Krzysztof Klikicki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLVII 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
i gości.
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 13 radnych, wobec
czego zachowane zostało wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na wstępie Pan Przewodniczący zaproponował oddać głos gościom Pani Teresie Ch.
i Panu Bogusławowi M.
Pan Przewodniczący zapytał, czy występują jakieś uwagi dotyczące porządku obrad.
Następnie poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 Radnych. Za podjęciem porządku obrad
głosowało – 13 radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0
Pani Teresa Ch. w skrócie omówiła sposób przyjmowania wniosków o dopłaty
obszarowe w formie elektronicznej.
Kolejno głos zabrał mieszkaniec gminy Sitno Pan Bogusław M. Rozmowa dotyczyła
usytuowania na jego działce zbiornika wód opadowych. Zaznaczył, że przez zbiornik działka
zostanie niezagospodarowana. Poprosił o usytuowanie zbiornika w innym miejscu.
Pan Wójt zaznaczył, że w sprawie drogi odbyły się dwa spotkania z GDDKiA
(spotkanie dotyczyło różnych rozwiązań między innymi zbiorników). Wyjaśnił obecnym, że
nie jest to inwestycja gminna. Zakomunikował, że do projektu zostały przez niego
zaproponowane poprawki. W skrócie je omówił. Dodał, że omawiana droga regulowana jest
specustawą (inwestycja szczególnego znaczenia). Wspomniał o nieuregulowanych stanach
prawnych nieruchomości w Jarosławcu. Nie obiecuje, że wszystkie uwagi, które zaznaczył
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w projekcie będą zrealizowane, wszystko zależy od stanowiska GDDiK. Poinformował
o inwestycji, która wydłużyła się w czasie, dotyczy ona chodnika z Jarosławca do Szopinka.
Inwestycja planowana w latach 2020-2022.
Pan Krzysztof Klikicki Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy
nie planuje zapisania zbiorników opadowych w planie zagospodarowania. Wszystko
to reguluje specustawa, która daje dużo możliwości GDDiK.
Pan Bogusław M. dodał, że GDDKiA zamiast zadbać o to, co posiada: pobocza, znaki
itp. dąży do wybudowania zbiorników, które są w ogóle niepotrzebne.
Pan Tomasz Biłant zapytał Pana Bogusława M., czy dostał pismo z GDDKiA.
Pan Bogusław M. odpowiedział, że tak.
Pan Tomasz Biłant zaznaczył, że na chwilę obecną stroną w sprawie jest gmina.
Zapytał, kiedy gmina zamierza wydać decyzję o podziałach.
Pan Wójt odpowiedział, że zależy od tego, kiedy gmina otrzyma projekt podziału.
Podziału dokonuje GDDKiA, a gmina go tylko zatwierdza.
Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Na sali obrad jest 12 radnych, brak Pana Janusza Torby.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by w skład Komisji Uchwał i Wniosków
weszli nw. Radni: Pan Janusz Mazurek, Pan Darek Sokołowski, Pan Kazimierz Tokarz, Pani
Joanna Chaińska, Pan Tomasz Biłant, Pan Tomasz Łazorczyk, Pan Robert Polski. Ostatecznie
poddano pod głosowanie następujący skład komisji: Pani Joanna Chaińska, Pan Tomasz
Łazorczyk, Pan Robert Polski.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu przez Radnych- 9 głosami za, wstrzymało się - 3, przeciw- 0.
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 XLVI/2018 z dnia 02 marca 2018 r został
przyjęty jednomyślnie. Za przyjęciem protokołu głosowało – 12 radnych, wstrzymało się – 0,
przeciw – 0.
Ad. 5
Podjęcie uchwał
Pan Przewodniczący Krzysztof Klikicki poprosił Pana Tomasza Łazorczyka
o odczytanie projektów uchwał.
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Pan Tomasz Łazorczyk odczytał kolejno projekty uchwał celem ich podjęcia:
1. Uchwała Nr XLVII/262/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Sitno"
Pan Przewodniczący w skrócie omówił uchwałę. Poprosił również o zmianę
w podstawie prawnej i wykreślenie art.7 ust 1 pkt 8.
Poprosił o przegłosowanie poprawki.
Poprawka została przyjęta.
Pan Wójt poinformował, że uchwała ma na celu przyznanie stypendium wszystkim
uczniom spełniającym kryteria i uczęszczającym do szkół z terenu gminy Sitno.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 12 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12
radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0
2. Uchwała Nr XLVII/263/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad i warunków przyznawania stypendium
za wybitne wyniki w nauce
Pan Przewodniczący poprosił o zmianę w podstawie prawnej i wykreślenie art.7 ust 1
pkt 8. oraz wykreślenie w art. 90 t ust 1 i 2 i zastąpienie ich ust 4.
Poprosił o przegłosowanie poprawki.
Poprawka została przyjęta.
Pan Przewodniczący omówił uchwałę.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 12 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
3. Uchwała Nr XLVII/264/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Sitno dla gminy KomarówOsada w celu partycypowania w kosztach działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, gdzie uczęszczają osoby
niepełnosprawne będące mieszkańcami gminy Sitno
Na sali obrad jest 13 radnych.
Pan Przewodniczący zaznaczył, że uchwała była podejmowana w ubiegłym roku.
W tym roku kwota jest mniejsza z uwagi na mniejszą liczbę osób(5 osób).
Pan Przewodniczący zapytał o sprawę Pani z Horyszowa Polskiego – córka Pani jest
niepełnosprawna.
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Pan Wójt zaznaczył, że musi zostać ogłoszony konkurs ofert.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
4. Uchwała Nr XLVII/265/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin, zajęć dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Sitno
Pan Wójt nadmienił, że gimnazja zostaną wygaszone, dlatego też wystąpiła
ta regulacja. Uchwała będzie obowiązywała od 1 września 2018 r.
Pan Robert Polski odniósł się, i zaznaczył, że w §4 uchwały jest zapis, że wchodzi
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Poprosił o sprostowanie i zmianę zapisu.
Pan Przewodniczący zaproponował nowe brzmienie zapisu: „Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego nie wcześniej jednak niż 1 września 2018 r.”
Poprosił o przegłosowanie poprawki.
Poprawka została przyjęta.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12
Radnych, wstrzymało się – 1, przeciw – 0.
5. Uchwała Nr XLVII/266/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018
Pani Skarbnik omówiła temat uchwały, poinformowała również o pomyłce, jaka
zaistniała w zał. nr 4 do uchwały. Dotyczy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Sitno,
a nie Szkoły Podstawowej w Cześnikach. Poprosiła o naniesienie poprawki.
Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie poprawki.
Poprawka została przyjęta.
Pan Wójt poinformował o oszczędnościach z poprzedniego roku. Wspomniał
o projektach (7), termomodernizacji UG Sitno, Senior + itp. Na tę chwilę nie wie, co będzie
działo się z nauczycielami i ich odprawami. Zaznaczył, że Wojewoda Lubelski pozyskał
dodatkowe środki na drogi. Chciałby zgłosić jedną drogę Jarosławiec – Stara Wieś. Droga,
która uzyskała 14 pkt z PROW. Do 15 kwietnia jest termin złożenia wniosku. Droga będzie
kosztować około 1 000 000 zł. Wojewoda ma dofinansować do 70 %. W gminie jest
zaplanowane 185 tys zł. Może zabraknąć około 100 tys zł – 2 km 100 m (zrobione 800 m).
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Pan Janusz Torba zapytał, czy może zostać złożonych kilka projektów na drogi.
Pan Wójt oznajmił, że tylko na jedną.
Pan Janusz Torba zaproponował, żeby wziąć pod uwagę drogę Cześniki - Wolica.
Pan Wójt odpowiedział Panu Januszowi Torbie, że to droga powiatowa, a on mówił
o drodze gminnej. Wspomniał o drogach i projektach, które będą w najbliższym czasie
realizowane.
Pan Władysław Wydmański zabrał głos, poinformował, że podziela zdanie Pana Wójta
w związku ze złożeniem wniosku na drogę Jarosławiec – Stara Wieś. Wyjaśnił, że jest to
uproszczona forma składania wniosku, więc nie trzeba żadnych projektów, pozwoleń, tylko
gmina składa wniosek. Gdy ten przejdzie, przystępuje się do jego realizacji. Termin do
15 kwietnia. Poprosił o realizację.
Pan Leszek Kozak zapytał o „schetynówkę”.
Pan Wójt oznajmił, że projektowana droga będzie zaczynać się w miejscowości Czołki,
a kończyć w Rozdołach (10,6km).
Radni: Pan Tomasz Gąsior i Pan Janusz Mazurek zadawali pytania dotyczących drogi
„schetynówki”.
Pan Wójt udzielił wyczerpujących odpowiedzi.
Pan Tomasz Biłant odniósł się do poprzedniego roku, kiedy to na sesji Pan Wójt
zarzucił mu, że nie zostały wykazane drogi w funduszu sołeckim. W tym roku z inicjatywy
Pana Wójta i mieszkańców została wykazana droga w całości od Pana M. Myślał,
że deklaracja Pana Wójta i jego inicjatywa będzie taka, żeby tę drogę zrealizować w całości.
Mieszkańcy na tę drogę przekazali cały fundusz sołecki, dlatego też był przekonany,
że ta droga zostanie wykonana w całości.
Pan Wójt wyjaśnił, że na drogę będą przekazane odpowiednie środki, lecz w Stabrowie
są jeszcze dwie inne koło Pana P. i droga od krajówki.
Pan Przewodniczący zaznaczył, że posiada pismo od Pana Jarosława Sachajko
dotyczące prośby o podjęcie uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania przekazania
naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm poprawki
do ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych. Po chwili odczytał pismo. Zapytał
również Pana Wójta o zakup autobusu szkolnego?
Pan Wójt odpowiedział, że autobus zostanie zakupiony. Pan Krzysztof P. razem
z Panem Zbigniewem W. pojadą na oględziny samochodu. Na tę chwilę nie jest w stanie
powiedzieć, w jakim stanie jest autobus. Jest to samochód używany, wszystko zależy od stanu
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technicznego. Samochód jest z 2007 r. Dodał, że na stronie internetowej widniała kwota
77 000 zł netto, ale po rozmowie z właścicielem firmy ustalili cenę na poziomie 80 000 zł
brutto.
Pan Janusz Torba zapytał o poprawienie dróg.
Pan Wójt poinformował, że będą poprawiane. Nadmienił o drogach osiedlowych, że
został na nie nawieziony żużel (456t).
Pan Tomasz Biłant zaznaczył, że słucha mieszkańców i radnych i dochodzi
do wniosku, że priorytetem w naszej gminie są drogi. Nadmienił, że od 2014 roku w obecnej
kadencji 3 drogi rozpoczęte w Stabrowie nie zostały wykonane do końca. Mieszkańcy chcą
budować drogi, a jest realizowana inwestycja utworzenia centrum turystyczno - rekreacyjnego
na bazie nieużytków w miejscowości Cześniki, lokalnego programu gminy Sitno na lata 2017
– 2023. Kwota 854 000 zł. Zapytał, czy infrastruktura nie jest ważniejsza od powyższej
inwestycji?
Pan Wójt odniósł się do powyższej wypowiedzi, oznajmił, że chodzi o rewitalizację
gminy Sitno, a konkretnie wsi Cześniki, zabytkowego grobowca Sierakowskich. Nadmienił,
że rewitalizacja obejmuje termomodernizację szkoły, wymianę w niej centralnego
ogrzewania, docieplenie i wymiana dachu, chodnik oraz utworzenie na nieużytkach placu
zabaw, wybiegu dla koni i stawu rybnego o powierzchni 1 ha. Dodał, że są to pieniądze
zewnętrzne, z których jest 95% dofinansowania, a 5% środków własnych.
Pan Władysław Wydmański zabrał głos: „Panie Wójcie, ja chciałbym sprostować,
bo Tomasz Biłant zapytał o kwotę 854 000 zł, dotyczącą właśnie tutaj budowy zabudowy
nieużytków w miejscowości Cześniki, ale tutaj Pan poruszył temat jeszcze przebudowy
i remont Kaplicy Sierakowskich. To jest kwota dodatkowo 100 000 zł, szlak rowerowy
100 000 zł, termomodernizacja budynku w szkole podstawowej w Cześnikach to jest 450 000
zł, podaję łączną kwotę to jest około 1 700 000 zł, to takie sprostowanie. Jeśli chodzi
o zabytkowy grób Sierakowskich. Mam pytanie: mówimy cały czas, że leży tam powstaniec,
ja bym chciał dokładnie poznać biografię tego powstańca, bo nigdzie nie znalazłem żadnych
informacji na temat Pana Sierakowskiego. Wiem tylko jedno, że on kupił te włości 12 lat po
powstaniu styczniowym, no a osoby znaczące, które brały udział w powstaniu styczniowym,
wiadomo, gdzie były 12 lat po powstaniu. Dziękuję bardzo.”
Pan Wójt odpowiedział, że gmina sąsiednia Komarów złożyła projekt na 7 000 000 zł.
Jest niezadowolony, że ODR w Sitnie nie złożył żadnego wniosku, chciał przedstawić to Panu
Wojewodzie i obecnym na spotkaniu, lecz został niedopuszczony do głosu. Nadmienił, że
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odnośnie powstańca, parku i grobu Sierakowskich, posiada kompletną dokumentację. Dodał,
że obecny sołtys Pan Zdzisław Skóra wszystko nadzoruje. Pan Wójt dodał, że dzięki niemu
w w/w parku nie został wycięty starodrzew.
Pan Władysław Wydmański: „Czyli krótko mówiąc, przed rozpoczęciem remontu
kaplicy poznamy biografię Pana Sierakowskiego, rozumiem, że to zostanie udostępnione?”
Pan Wójt odpowiedział, że nie widzi problemu. Chyba, że Pan Sierakowski nie
przedstawia całej prawdy.
Pan Krzysztof Klikicki nawiązał do wątku kaplicy Sierakowskich, w skrócie odniósł
się do historii. Nadmienił, że jest wzmianka w artykułach, że był powstańcem styczniowym.
Odnalezienie spisów dokumentów potwierdzających będzie trudne do zweryfikowania ze
względu na to, że źródła odnoszące się do powstania styczniowego to są jedynie w większości
pamiętniki, Ponadto powstańcy bardzo często ukrywali swój udział w powstaniu z uwagi na
represje ze strony władz rosyjskich.
Pan Władysław Wydmański: „Dlatego tutaj poruszam ten temat, żeby to nie był
kolejny bubell historyczny.”
Pan Przewodniczacy zaznaczył, że zgadza się z Panem Władysławem Wydmańskim,
że należy takie sprawy weryfikować.
Pan Władysław Wydmański: „Mimo wszystko prosiłbym o udostępnienie takiej
biografii, jeśli ta biografia rzeczywiście jest w dokumentach, które posiada Pan Wójt.”
Pan Kazimierz Tokarz zaznaczył, że jeśli chodzi o syna Pana Sierakowskiego to
z innych źródeł dowiedział się, że Pan Sierakowski przed wojną zmarł bezdzietnie
w Cześnikach. Chyba, że jest z innej linii.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.

6. Uchwała Nr XLVII/267/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018-2026
Przewodniczący oznajmił, że uchwała jest konsekwencją poprzedniej, ponadto
dyskusja już przeprowadzona obejmowała treść obecnej uchwały. Zapytał jednak, czy są
uwagi i propozycje odnośnie uchwały.
Brak uwag.
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W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0

Ad. 6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
Pan Wójt omówił następujące kwestie:
1. Wieści Gminne;
2. Drogi powiatowe – omówił, które odcinki zostaną poprawione;
3. PUP – 4 pracowników ( trudność z pozyskaniem);
4. Senior +;
5. GDDKiA – spotkania;
6. OZE – przetarg w kwietniu;
7. Skarga kasacyjna – podatek VAT od dofinasowania;
8. Remont świetlicy w Czołkach;
9. Przetargi na drogi gminne;
10. Chodniki;
11. Termomodernizacja UG Sitno;
12. Muzeum;
13. Zmiany w planie w studium;
14. Droga S17 - niewyjaśniona;
15. Sesja sołtysów;
16. Lokalizacja poczty.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Pan Tomasz Gąsior podziękował za gruz nawieziony w kierunku Skierbieszowa.
Poprosił jeszcze o uzupełnienie powyższej drogi gruzem. Zły stan drogi na Podźródłach,
poruszył kwestię autobusu szkolnego, który nie dowoził dzieci ze względu na zły stan
techniczny. Prośba o dowiezienie żużlu pomiędzy hydrofornią, a posesją. Kontrola
z Państwowej Straży Pożarnej –Remiza OSP Stanisławka to najgorszy obiekt w gminie Sitno.
Przypomniał, żeby dowieść gruz na Stanisławkę z funduszu sołeckiego.
Pan Wójt oznajmił, że droga była w złym stanie technicznym, dlatego też dowożenie
zostało chwilowo wstrzymane. Poinformował o wytyczeniu drogi, budynku OSP i dodał, że w
miarę możliwości będzie wszystko realizowane, lecz nie od razu.
Pan Jan Ryszczuk zapytał o 680 m drogi przeznaczonej na drogi powiatowe i ich
lokalizację. Do zapytania dołączyli się Pan Tomasz Łazorczyk i Pan Janusz Mazurek.
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Pan Wójt w skrócie omówił, na jakich odcinkach będzie położony asfalt.
Pan Krzysztof Klikicki poprosił o niezostawianie odcinków dróg, którym niewiele
brakuje do zakończenia całej inwestycji.
Pan Tomasz Łazorczyk poprosił o asfalt w stronę Jacka Ś. Zapytał również o projekty
dotyczące szkół Stowarzyszeniowych.
Pan Wójt oznajmił, że wszystko zależy od powiatu. RIO odpowiedziało, że gmina nie
może dofinansować, tylko udzielić pożyczki, a po jakimś czasie po konsultacji z Radą
umorzyć.
Pan Władysław Wydmański: „ Panie Wójcie chciałbym się odnieść do Pana słów na
temat dróg osiedlowych. Ja na ostatniej sesji prosiłem, żeby Pan wyrównał wszelkie ubytki
kamieniem, Pan wysypał żużlem, Pan powiedział nawet, że 450 t żużlu Pan wysypał. No nie
powiem, stan dróg się chwilowo poprawił, ale dosłownie chwilowo, bo już w dniu
dzisiejszym, wczorajszym te drogi wyglądają bardzo podobnie do tego stanu sprzed lata,
żużel według mnie nie powinien być wysypywany, bo on pyli i żeby tutaj uporządkować
i wyjaśnić tą sprawę chcę zorganizować spotkanie z mieszkańcami osiedla w najbliższą
niedzielę 8 kwietnia o godz. 17.00. Chciałbym Pana Wójta zaprosić na to spotkanie i może z
mieszkańcami porozmawiamy, jak oni widzą naprawę i remonty dróg osiedlowych, bo z tego,
co mogę powiedzieć to mieszkańcy są bardzo niezadowoleni z tego sposobu naprawy naszej
drogi. Dziękuję.”
Pan Wójt odpowiedział, że to co zostało zrobione poprawiło w jakimś stopniu zły stan
techniczny dróg. Zaznaczył, że 456 t kamienia to kwota powyżej 200 000 zł, a żużlu 12 700
zł. Dzięki temu będzie podwyższony teren pod przyszłą budowę dróg. Przedstawił mapkę, na
której wyznaczył osoby, które zapłaciły i nie zapłaciły opłaty adiacenckiej.
Pan Władysław Wydmański: „ W tej chwili ten żużel, który został rozsypany, został
rozjeżdżony i już są dalej dziury bardzo podobne do dziur sprzed naprawy, także stan dróg się
poprawił tylko chwilowo. Poza tym Panie Wójcie Pan mówił o stabilizacji na podbudowę
dróg, wysypując żużel. Żużel nie jest materiałem na podbudowę dróg, w żadnym wypadku
nie zgadzam się, a jeśli mówimy o podbudowie dróg, to jeśli Pan wysypał teraz kamień, to
wtedy byłaby podbudowa pod asfalt, który ma być w przyszłości układany. W tym momencie
mamy czekać ile lat na to, żeby stan dróg się poprawił. Jak będziemy robić co roku po jednej
drodze, to wyliczyłem, że za 15-20 lat będziemy mieć drogi asfaltowe, czyli 20 lat niektórzy
będą jeździć po żużlu.”
Pan Wójt poinformował, jakie drogi będą realizowane na osiedlu. Główna to droga
gminna, a poboczne to ciąg pieszojezdny. W 2017 r. został zrobiony projekt na pozwolenie na
budowę, nadmienił o oświetleniu. Dodał, że 8 kwietnia ma spotkanie ze wspólnotą
w Cześnikach o godz. 14, lecz postara się przybyć.
Pan Władysław Wydmański zaznaczył, że kamień byłby najlepszym rozwiązaniem, bo
by się nie kurzyło.
Pan Wójt dodał, że kamień nie będzie kosztować 12 000 zł, tylko trzeba przeznaczyć
kwotę około 300 000 zł.
Pan Władysław Wydmański zaznaczył, że przed wykonaniem kanalizacji był
wysypany kamień i wszystko było w porządku.
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Pan Wójt wytłumaczył, że został podniesiony teren, dzięki temu woda będzie z drogi
spływać.
Pan Władysław Wydmański poprosił radnych o sprawdzenie, jaki jest stan dróg na
osiedlu.
Pan Kazimierz Tokarz zapytał o stypendia.
Pan Wójt zaznaczył, że nie ma jeszcze zagwarantowanych środków w budżecie,
ale i uchwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego,
a to jest podstawą do udzielenia stypendium.
Pan Przewodniczący zaznaczył, że część uchwały XLII.240.2017 w sprawie
uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno ( zapis
dotyczący reklam z dnia 21 listopada 2017 r.) została uchylona.
Pan Wójt poinformował, że została zacytowana ustawa, dlatego też ta część została
uchylona.
Pan Władysław Wydmański zapytał, czy wpłynęły wnioski od mieszkańców w kwestii
zagospodarowania przestrzennego i czy oczekują na uchwałę albo podjęcie decyzji ze strony
gminy?
Pan Wójt zaznaczył, że jest kilka nowych wniosków. Nie jest w stanie tego
przeskoczyć ze względu na czas i jego realizację. Nadmienił o podpisanej umowie z firmą za
około 30 000 zł, a nie 100 000 zł jak oczekiwały inne firmy. Zaznaczył o terminach
i realizacji dodał, że nie można uchwalić planu, jak nie ma zmian w studium. Nadmienił
o Polskich wodach – taryfa za wodę i ścieki. Prawdopodobnie Polskie wody narzucą nam
podwyżkę o 0,65 zł. Następnie poinformował o rolnikach, którzy byli na targach w Kielcach.
Pan Wójt pożyczył wszystkim Wesołych Świąt.
Pan Leszek Kozak zapytał o solary.
Pan Wójt odpowiedział, że w obecnym roku będzie realizowany przetarg.
Pan Janusz Mazurek zapytał o lokalizację poczty.
Pan Wójt odpowiedział, że jak będzie wiedział więcej, to poinformuje. Wspomniał
o żłobkach. Przekazał sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. wszystkim obecnym
Radnym na sesji.
Pan Krzysztof Klikicki poprosił o zebranie komisji rewizyjnej i budżetowej, a także
inne komisje w celu zaopiniowania sprawozdania finansowego.
Ad. 6
Sprawozdanie za rok 2017 z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sitnie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Wykaz Potrzeb
w Zakresie Pomocy Społecznej.
Pan Przewodniczący zapytał, czy występują jakieś pytania.
Poprosił o przegłosowanie sprawozdania.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Przypomniał o sesji 27 kwietnia i oświadczeniach majątkowych, pożyczył zebranym
Wesołych Świąt.
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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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