Sitno, 28 października 2010 roku
ST - 0043/V/51/2010
Protokół Nr LI/2010
Rady Gminy
w Sitnie
z dnia 28 października 2010 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 zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sitno.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Sitno.
6. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Adamczuk Małgorzata
2. Gazda Antoni
3. Juszczak Andrzej
4. Karski Aleksander
5. Kozak Leszek
6. Łuczyszyn Lucjan
7. Mazurek Janusz
8. Mazurek Jerzy
9. Monastryski Ryszard
10. Niedźwiedź Zygmunt
11. Pawlicha Bogdan
12. Szajnoga Marek
13. Tukiendorf Edward

Radni nieobecni:
1. Brzozowski Janusz
2. Wrotniak Mieczysław

-- 2 -Ad 1
Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad LI Sesji Rady Gminy w bieżącej kadencji dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Tukiendorf.
Przewodniczący powitał Radnych a także gości: Wójta Gminy Pana Kajetana
Protasa, Sekretarza Gminy Pana Mariana Bernata orazSkarbnika Gminy Panią
Jolantę Hryciuk.
Obrady rozpoczęły się o godz. 12°° i trwały do godz. 14³°.

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 obrad pytając czy są
do niego uwagi.
Państwo Radni nie wnosili uwag do przedstawionego porządku obrad i przyjęli
go 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, Antoni Gazda i Aleksander Karski.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 4
Podjęcie Uchwał
Przy podejmowaniu uchwał brało udział 13 Radnych.
Pan Antoni Gazda odczytał kolejno projekty Uchwał celem ich podjęcia:
1) Uchwała Nr LI/279/2010 Rady Gminy Sitno z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Projekt zmian przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Jolanta Hryciuk.

-- 3 -Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zadawanie pytań.
Pan Bogdan Pawlicha zapytał o stypendia szkolne (naukowe).
Pan Andrzej Juszczak zapytał o zmniejszenie dotacji w szkołach.
Pan Wójt wyjaśnił, odnośnie zmniejszenia dotacji, że chodzi o przesunięcie
środków w ramach szkół samorządowych. Na 10 listopada b.r. zaplanowana
jest ostatnia sesja Rady Gminy. Wtedy będą przedstawione zmiany w budżecie
dotyczące braku środków w oświacie. Gmina dokłada rocznie do oświaty
ok. 2,5 mln. zł.
Pan Marek Szajnoga stwierdził, że dziwi się, iż uczniowie nie otrzymali
stypendiów szkolnych gdyż jest to niewielka kwota.
Pan Wójt zaproponował ewentualne przesunięcie środków lub przekazanie
potrzebnej kwoty z rezerwy budżetowej.
Pan Sekretarz zaproponował przesunięcie kwoty 4.000,-zł z rezerwy
na stypendia naukowe.
Następnie Państwo Radni przyjęli jednogłośnie w głosowaniu jawnym zmiany
w budżecie z dodatkową zmianą dot. kwoty 4.000,-zł na stypendia.
2) Uchwała Nr LI/280/2010 Rady Gminy Sitno z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sitno.
Pan Wójt wyjaśnił, że wcześniejsza uchwała została przygotowana na
podstawie wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej jednakże Wojewoda
zakwestionował pewne zapisy w tej uchwale. Dlatego obecny regulamin został
skrócony poprzez wycięcie zakwestionowanych zapisów.
Następnie ww. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 12
głosach za, 0 przeciw i 1 głosie wstrzymującym.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Sitno
Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Sitno dr inż. Kajetan Protas.
Poruszone zagadnienia:
1. Funkcjonowanie Gminnej Spółki Wodnej w Sitnie,
2. Realizacja zadań drogowych,
3. Realizacja inwestycji - “Orlik”, hydrofornia Sitno, GOK Sitno,
4. Funkcjonowanie OSP,
5. Prace dot. kanalizacji w Jarosławcu,
6. Funkcjonowanie gospodarstwa pomocniczego,
7. Wydarzenia kulturalno-sportowe,
8. Realizacja spisu rolnego,
9. Wnioski o środki pomocowe – dot. Stanisławki i Cześnik,
10.Informacja nt. wyborów samorządowych – 21 listopada 2010 r.

-- 4 -Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Ad. 7
Sprawy różne
Pan Sekretarz przedstawił informacje nt. bieżących remontów dróg (wysypanie
tłuczniem lub gruzem).
Ponadto Pan Sekretarz poinformował nt. realizacji przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz przeglądu dróg przez Geofizykę Toruń (dot. uszkodzeń wiertniczych)
– 05.11.2010 r.
Pan Wójt przedstawił informację z przebiegu otwarcia stacji gazowej zbiorczej
w Czołkach – 25.11.2010 r.
Pan Bogdan Pawlicha zapytał od kiedy ruszy funkcjonowanie boiska “Orlik”.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że 2 – 3 listopada nastąpi włączenie energii na tym obiekcie.
Gmina chce zatrudnić animatora sportu do obsługi obiektów sportowych “Orlik”.
Przez dziewięć miesięcy Gmina będzie otrzymywać 1000,-zł miesięcznie dopłaty
do tego pracownika.
Ponadto Pan Sekretarz poinformował, że 4 listopada 2010 r. odbędzie się spotkanie
dotyczące lokalizacji na terenie Gminy Sitno elektrowni wiatrowych.
Pan Antoni Gazda zapytał o sprawę placu zabaw przy Szkole w Kol. Sitno.
Pan Wójt wyjaśnił, że odbył się przetarg na realizację tego zadania ale nie było
chętnego wykonawcy. Jest możliwość przesunięcia wniosku na 2011 rok.
Pan Antoni Gazda zwrócił uwagę, że mieszkańcy Kol. Sitno na zebraniu pytali się,
czemu Gmina do prac budowlanych zatrudnia firmy spoza Gminy a nie swoich
mieszkańców.
Pan Wójt wyjaśnił, że zamówienia powyżej 14.000 Euro obowiązuje przetarg
natomiast odnośnie remontów mniejszych -to musi być wybrana firma
z odpowiednimi uprawnieniami.
Pan Gazda zaproponował, by ogłoszenia o drobnych pracach budowlanych
wywieszać na tablicach ogłoszeń, tak żeby mogli się z nimi zapoznać mieszkańcy.
Pan Sekretarz poinformował, odnośnie wniosku Pani Myk z Cześnik, że przyznano
tej rodzinie zasiłek szkolny.
Pan Antoni Gazda zwrócił się z prośbą o przyznanie dodatkowych 1,5 tyś. zł.
na pokrycie dachu dla P. Deryły i Kol. Sitno.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował gospodarstwu pomocniczemu
za wykonanie porządku na drodze Horyszów Polski – Rozdoły.
Pan Zygmunt Niedźwiedź zapytał o realizację nagród dla kobiet za mistrzostwo
Polski w przeciąganiu liny.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że te zmiany w budżecie będą przygotowane na 10.11.2010 r.

-- 5 -Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z Biura Rzecznika Praw Dziecka
w sprawie dowożenia (pismo w załączeniu) dodając, że dzieci z Wólki
Horyszowskiej i Horyszowa Polskiego nikt nie dowozi.
Pan Wójt wyjaśnił, że odległość do przystanku w przypadku wymienionym przez
RPD wynosi tylko 720 m. a uczeń ma 16 lat. Będzie problem z organizacją
dowożenia w okresie zimowym ze względu na brak możliwości nawrócenia.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że otrzymał również uwagi
od rodziców, że Rada Gminy zatwierdziła bardzo zły harmonogram dowożenia
do szkół – tak powiedział dyrektor szkoły, ale to jest nieprawda, gdyż takie kwestie
ustala dyrektor.
Pan Sekretarz dodał, że w miesiącach kwiecień – maj dyrektorzy szkół wykonują
przedmiot zamówienia poprzez ustalenie liczby dzieci na poszczególnych
przystankach.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pisma: ze szkoły w Sitnie
(dodatkowe potrzeby finansowe), mieszkańców Cześnik w sprawie przedłużenia
kursu autobusowego.
Pan Bogdan Pawlicha wyjaśnił, że obecnie autobus stoi na przystanku końcowym
28 minut a do przejechania ma 4 km.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że być może uda się przedłużyć tą linię MZK.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z Urzędu Skarbowego
w sprawie analizy oświadczeń majątkowych oraz przedstawił własną informację
z przeanalizowania oświadczeń majątkowych radnych przez Przewodniczącego Rady
Gminy.
Pan Wójt zapytał jaką cenę żyta przyjąć do wyliczeń podatkowych na 2011 r. Cena
ministerialna wynosi obecnie 37 złotych.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował by przyjąć cenę żyta i wysokość
pozostałych podatków na poziomie bieżącego roku.
Na tym zakończono realizację bieżącego punktu porządku obrad.

Ad. 8
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokół Nr L/2010 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 jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.

-- 6 -Ad.9
Zamknięcie obrad sesji
Na zakończenie 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:
Inspektor ds. Samorządu i Rozwoju Gminy
mgr Krzysztof Seń

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Edward Tukiendorf

