Sitno, 27 kwietnia 2018 r.
ST.0002.VII.48.2018
Protokół Nr XLVIII/2018
RadyGminy
w Sitnie
z dnia 27 kwietnia 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:
 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018
rok (268)
 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno (269)
 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sitno (270);
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 (271)
 zmieniająca uchwałę w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sitno (272)
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
terenie Gminy Sitno za rok 2017.
8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
9. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Chaińska Joanna
2. Klikicki Krzysztof
3. Mazurek Janusz
4. Wydmański Władysław
5. Tokarz Kazimierz
6. Torba Janusz
7. Ryszczuk Jan
8. Gąsior Tomasz
9. Kozak Leszek
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10. Biłant Tomasz
11. Polski Robert
12. Łazorczyk Tomasz
13. Teresa Chmiel
14. Szawarski Ryszard
Radni nieobecni:
1. Sokołowski Dariusz
Ad. 1
Otwarcie obrad
Pan Krzysztof Klikicki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLVIII Sesji Rady
Gminy Sitno. Na wstępie powitał Wójta Gminy Sitno Pana Mariana Bernata, Kierownik
GOPS Panią Barbarę Tor, Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie Panią Agnieszkę
Grzesiuk oraz Radnych i gości.
Obrady rozpoczęły się o godz. 12.00 i trwały do godz. 14.30.
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.
Pan Przewodniczący oddał głos Panu Wójtowi.
Pan Wójt zaproponował zamienić uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy na 2018 r. na tę, która została obecnie poprawiona. Powodem zmiany jest
wprowadzenie do uchwały projektu Senior plus (realizacja w Stanisławce), w uchwale jest
również zawarty zapis dotyczący pożyczki dla stowarzyszenia w związku z realizacją
projektu w Cześnikach i w Horyszowie Polskim.
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

Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Na sali obrad jest 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by w skład Komisji Uchwał i Wniosków
weszli nw. Radni: Pan Ryszard Szawarski, Pani Teresa Chmiel, Pan Janusz Torba.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu przez Radnych- 10 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 XLVII/2018 z dnia 29 marca 2018 r został
przyjęty jednomyślnie. Za przyjęciem protokołu głosowało – 13 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 XLVIII/268/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 27 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na
2018 rok
Na sali obrad jest obecnych 14 radnych.
Pan Przewodniczący zapytał, czy wstępują jakieś uwagi do 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
2. Uchwała Nr XLVIII/269/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 27 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno
Pan Wójt zabrał głos, dodał, że uchwała dotyczy biogazowni oraz 2 działek
agencyjnych. Nadmienił, że oprócz biogazowni chce założyć farmę fotowoltaiczną.
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 XLVIII/270/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sitno
Pan Wójt omówił uchwałę.
Pan Robert Polski zapytał o zagadnienie bazy transportowej, czy musi być
umiejscowiona na terenie gminy Sitno?
Pan Wójt odpowiedział, że nie musi i prawdopodobnie nie będzie usytuowana na
terenie gminy Sitno.
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.
4. Uchwała Nr XLVIII/271/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018
Pan Przewodniczący zaproponował odczytanie uchwały z naniesionymi poprawkami.
W treści uchwały pojawia się dwa razy §1, w związku z tym poprosił o wykreślenie jednego.
Następnie poddał poprawki pod głosowanie.
Poprawki zostały przyjęte.
Kolejno odczytał pismo RIO w Lublinie dotyczące Uchwały Nr XLVII/266/2018 Rady
Gminy Sitno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok
2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stwierdziło, że zapis w §1 ust.
3 jest dalej nadwyżkowy, nadwyżka nad wydatkami wynosi 206 382, 63 zł. Proszą
o dokonanie stosownych korekt. Po odczytaniu poinformował, że powyższa poprawka także
została ujęta w uchwale.
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 XLVIII/272/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 27 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sitno
Pan Przewodniczący w skrócie omówił uchwałę.
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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 – 14
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
Ad. 6
Ocena zasobów pomocy społecznej
Pan Przewodniczący zapytał, czy występują pytania do Oceny zasobów pomocy
społecznej.
Brak pytań.
Ocena została poddana pod głosowanie i została przyjęta jednomyślnie.
Ad.7
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na terenie Gminy Sitno za rok 2017
Pan Przewodniczący zapytał, czy występują pytania do powyższego sprawozdania?
Brak pytań.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie.
Ad. 8
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
Pan Wójt omówił następujące kwestie:
1. Tygodnik Zamojski – artykuł o gminie Sitno;
2. Senior plus – remont budynku w Stanisławce;
3. Został zakupiony BUS VW Crafter;
4. Remonty dróg powiatowych;
5. Drogi powiatowe – otwarcie ofert (przetarg do powtórzenia za wysokie ceny);
6. Drogi gminne;
7. Tłuczeń z torów;
8. Przebudowa chodników;
9. Poszerzenie boiska- ziemia przewieziona na wąwóz Sitno – Kolonia Sitno;
10. Bezrobotni z PUP;
11. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego KGW Horyszów Polski;
12. Zakończony remont pomieszczeń świetlicy OSP w Czołkach;
13. Malowanie świetlicy OSP Stabrów;
14. „Schetynówka”;
15. Przystanki;
16. GDDiK – przełożenie chodnika;
17. Gmina przejęła wspólnotę na 30 lat – odkrzaczanie koszt 0,81 zł za m2;
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18. Działka Rozdoły – droga w lesie (możliwość odkupienia 15a za około 8 tys zł);
19. Działki mleczarnie – Horyszów Polski 23 tys zł, Cześniki około 8 tys zł – nie ma
interpretacji dot. odliczenia VAT;
20. BUS - nie ma interpretacji dot. odliczenia VAT;
21. Grób Sierakowskich;
22. Witacze – zmiana słowa „żegna” na „zapraszamy ponownie”;
23. Energia elektryczna przetarg, wygrała firma Barton – nie wykupiła koncesji, energia
nie mogła zostać dostarczana. Gmina musiała wybrać dostawcę zastępczego
(wyższe ceny);
24. Droga Podźródła;
25. Taryfy wody kanalizacja;
26. Firma T –Mobile – możliwość budowy w Stanisławce przy byłej szkole stacji
bazowej;
Pan Przewodniczący poinformował o zaproszeniach na majówkę w Lublinie.
Pan Wójt dalej kontynuuje sprawozdanie.
27. Około 600 upomnień podatkowych – brak dopłat obszarowych;
28. Sieć wodociągowa;
29. Święto 3 Maja;
30. Boży Dar – działka wyznaczona (jeszcze niesfinalizowana);
31. OZE;
32. Termomodernizacja budynku UG Sitno;
33. Spotkanie na Osiedlu w Jarosławcu.
Pan Przewodniczący zakomunikował, że na następnej sesji planuje podjęcie uchwał
związanych z absolutorium, jeżeli wpłyną, niezbędne opinie, a w czerwcu zaproponował
zrobienie sesji objazdowej. Następnie zarządził 5 minut przerwy.
Po przerwie przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad. 9
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Pan Robert Polski zabrał głos, zapytał o kanalizację miejscowości Sitno oraz całej
gminy. W związku z powyższym w imieniu mieszkańców prosi o przyspieszenie prac.
Pan Wójt odpowiedział, że czeka na ogłoszenie naboru. W skrócie omówił i wyjaśnił
temat kanalizacji. Nadmienił o lampie na osiedlu, ławkach z daszkami, drodze schetynówce.
Pan Władysław Wydmański poprosił o zrobienie przenośnych mniejszych bramek.
Pan Wójt odpowiedział, że się nad tym zastanowi. Wspomniał o wyjeździe do Czech,
zawodach sportowych LZS, Komisji Oświaty (arkuszach organizacyjnych).
Pan Ryszard Szawarski poprosił o zrobienie tabliczek zakazu wywozu śmieci i ich
spalania na wadze buraczanej.
Pan Wójt odpowiedział, że postara się wykonać.
Pan Leszek Kozak zapytał o świetlicę w Kornelówce. Wspomniał o drodze.
Pan Wójt odpowiedział, że jest 17 tys zł. Planuje spotkanie i ustalenie kierunku
realizacji przedsięwzięcia.
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Pan Kazimierz Tokarz zapytał o finalizację zakupu działki.
Pan Wójt odpowiedział, że geodeta pracuje na zlecenia Pana D.
Pan Kazimierz Tokarz zaznaczył, że Wójt go polecił.
Pan Wójt oznajmił, że przeprasza za zwłokę, postara się to przyśpieszyć.
Pan Tomasz Gąsior poruszył następujące problemy: śmietnik na Rozdołach; bramki na
Stanisławce; przystanki; popryskanie i wyrównanie drogi, którą podciął Pan Marek S.;
przygotowanie miejscowości do odpustu, który ma się odbyć 8 maja; samochód strażacki –
zły stan techniczny; rynnie do garażu strażackiego, droga do Pana T.; droga w zimnym dole –
wyrównać, gruzie na drogę, droga na Podźródła.
Pan Wójt odpowiedział, że w miarę możliwości powyższe potrzeby będą realizowane.
Pan Jan Ryszczuk zapytał o drogę, o której była mowa jeszcze w poprzednim roku,
poprosił o jej podsypanie.
Pan Janusz Torba poprosił o żużel.
Pan Wójt odpowiedział i wyjaśnił, na które drogi będzie nawożony gruz.
Pan Jan Ryszczuk zapytał o drogę, która znajduje się za Panem M.
Pan Wójt odpowiedział, że każda droga musi mieć numer, dlatego też pracownik
w gminie wypisuje te drogi, a jest ich około 200.
Pan Jan Ryszczuk poprosił o poprawienie instalacji w świetlicy.
Pan Wójt odpowiedział, że zadania będą realizowane.
Pan Janusz Torba poprosił o żużel na drogę.
Pan Władysław Wydmański zabrał głos i w związku z absolutorium zwrócił się do
Pana Wójta i Pani Skarbnik z prośbą o przygotowanie zestawienia wszystkich faktur w formie
tabeli za usługi zlecone firmom zewnętrznym w roku 2017. W zestawieniu prosił wykazać
przedmiot faktury, wartość i nazwę usługodawcy. Ponadto poprosił o rozliczenie w formie
zestawienia lub kserokopii faktur na kwotę 130 tys zł na realizację zadań z zakresu
upowszechnienia sportu gminy Sitno, kultury fizycznej oraz listę przedsiębiorców, którym
został umorzony podatek w 2017 r. Po otrzymaniu w/w dokumentacji zostanie ustalony
termin posiedzenia komisji budżetowej, na której zostanie przeprowadzona szczegółowa
analiza w zakresie wykonania budżetu za rok 2017 pod względem prawnym oraz pod
względem celowości wydatków. Zapytał, kiedy może uzyskać takie dokumenty, mogą to być
dokumenty w formie elektronicznej, żeby nie zmuszać gminy do zbędnego kserowania?
Kolejno poinformował, że odbyło się spotkanie w dniu 8 kwietnia mieszkańców Jarosławca
Dolnego z Panem Wójtem, z którego przygotował krótką notatkę. Dodał, że złożył ją
w kancelarii oraz wywiesi na tablicy ogłoszeń do wiadomości mieszkańców.
Pan Wójt odpowiedział, że notatka odzwierciedla cały przebieg.
Pan Władysław Wydmański zapytał, czy notatka została zaakceptowana.
Pan Wójt odpowiedział, że tak. Nadmienił o poczcie i wyborach. Poinformował, że
gmina nic nie ukrywa i wszystko może udostępnić. Tylko samych faktur z Potoku jest około
300. Z jednostek i z gminy będą jeszcze większe ilości. Nadmienił, że kontrola z RIO
(5 osób) przez 3 miesiące sprawdza dokumenty wybiórczo, a Pan Władysław chce sprawdzić
wszystko w 2 tyg.
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Pan Władysław Wydmański poinformował, że chce zestawienie z Potoku, a odnośnie
reszty faktur dodał, że gmina powinna posiadać system informatyczny, z którego to można
eksportować.
Pan Wójt z Panią Skarbnik odpowiedzieli, że jest, ale w formie spisu.
Pan Władysław Wydmański zaznaczył, że może być to w formie elektronicznej pdf
lub xls.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że raczej się nie da.
Pan Wójt odpowiedział, że w gminie mogą udostępnić wszystkie segregatory
z fakturami do wglądu na miejscu. Zapytał, czy może Pan Władysław Wydmański ma jakieś
konkretne faktury do sprawdzenia, od jakiejś kwoty. Jeżeli chodzi o klub sportowy to nie
widzi problemu.
Pani Skarbnik przekazała zestawienie z Potoku, informację z podatków, wydruki
z usług z całej gminy z GOPS, z Oświaty, z CK i UG Sitno.
Pan Władysław Wydmański odpowiedział, że zapozna się z dokumentami
i poinformuje co w związku z powyższym. Nadmienił, że nie interesowała go wersja
papierowa, tylko elektroniczna.
Pan Kazimierz Tokarz zapytał o stypendium dla sportowców.
Pan Wójt odpowiedział, że muszą złożyć wniosek zgodnie z wzorem. Jest za tym,
żeby wręczyć im nagrodę.
Pan Przewodniczący przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia
2018 r.
Ad. 10
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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