Sitno, 26 sierpnia 2016 r.
ST.0002.VII.25.2016
Protokół Nr XXV/2016
RadyGminy
w Sitnie
z dnia 26 sierpnia 2016 roku
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.










6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Podjęcie uchwał:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;
uchylająca uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/233/2013 Rady Gminy Sitno
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kulturyGminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie i Centrum Kultury w Sitnie;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno;
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad sesji.

Radni obecni:
1. Biłant Tomasz
2. Chaińska Joanna
3. Chmiel Teresa
4. Gąsior Tomasz
5. Klikicki Krzysztof
6. Kozak Leszek
7. Łazorczyk Tomasz
8. Mazurek Janusz
9. Ryszczuk Jan
1

10. Szawarski Ryszard
11. Tokarz Kazimierz
12. Torba Janusz
13. Wydmański Władysław
14. Polski Robert
15. Sokołowski Dariusz

Ad. 1
Otwarcie obrad
Pan Krzysztof Klikicki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXV Sesji Rady Gminy.
Na wstępie Przewodniczący powitał Wójta Gminy Sitno Pana Mariana Bernata, Skarbnik
Gminy Panią Jolantę Hryciuk, Kierownik GOPS Panią Barbarę Tor, Panią Agnieszkę
Grzesiuk Kierownik CK z Biblioteką w Sitnie i radnych.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1200 i trwały do godz. 1500.
Ad. 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Pan Przewodniczący zaznaczył, że na sali obrad obecnych jest 15 radnych, wobec czego
zachowane zostało wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Przewodniczący Rady Gminy zaproponowałby w skład Komisji Uchwał i Wniosków
weszli nw. Radni: Dariusz Sokołowski, Teresa Chmiel, Janusz Torba.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej składu
przez radnych 12 głosami za, wstrzymało się - 3, przeciw- 0.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad. 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Pan Przewodniczący poinformował, że protokół został dostarczony tydzień wcześniej
razem z projektami uchwał na sesję. Zaznaczył także, że do protokołu nie wpłynęły żadne
uwagi.
Pan Przewodniczący kontynuując zapytał, czy są jakieś uwagi dotyczące protokołu,
następnie poddał go pod głosowanie.
Protokół z sesji Rady Gminy o numerze XXIV/2016 został przyjęty jednomyślnie.
Kolejno Pan Przewodniczący powrócił do punktu przyjęcia porządku obrad. Zapytał czy
występują jakieś uwagi jeśli chodzi o w/w temat.
Pan Wójt zabrał głos poinformował, że jedna uchwała zostanie wycofana, a dot. to
2

uchwały nr XXV/139/2016 uchylająca uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/233/2013
Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie połączenia samorządowych
instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie i Centrum Kultury w Sitnie. Wtrącił,
że do powyższej uchwały występują prawne niejasności. Dlatego też Pan Wójt poprosił
o zamienienie kolejności numerów uchwał i jak już wspomniał wycofanie jej z porządku
obrad.
Pan Przewodniczący zaproponował, żeby uchwałę, o której mowa XXV/139/2016 zastąpić
uchwałą z numerem ostatnim XXV/145/2016 w celu uniknięcia zamieszania.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi dotyczące porządku obrad. Następnie
poddał go pod głosowanie.
Radni Gminy Sitno przyjęli proponowany porządek obrad jednomyślnie.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
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 XXV/138/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Pan Przewodniczący zaznaczył, że powyższa uchwała była podejmowana 28 czerwca br.,
lecz Urząd Wojewódzki miał, co do niej kilka zastrzeżeń. Dodał także, że Urząd Wojewódzki
wysłał pismo z prośbą o sprostowanie i uściślenie podejmowanych spraw. W/w uchwała jest
odpowiedzią na powyższe pismo. Wspomniał również, że Pan Wójt 20 lipca poinformował
Urząd Wojewódzki, że zmiany zostaną podjęte uchwałą na sesji sierpniowej.
Zakomunikował, że jeżeli powyższe uwagi nie zostaną uwzględnione, to Urząd Wojewódzki
może uchwałę uchylić.
Pan Wójt zabrał wtrącił, że uchwała jest rozszerzeniem poprzedniej. Obecna jak
i poprzednia była zaopiniowana przez sanepid – opinia sanepidu w obu przypadkach była
pozytywna.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15
radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
2. Uchwała Nr XXV/139/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno
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Pan Wójt poinformował, gdzie występują dane działki. Wtrącił, że jedna znajduje się
obok Pana Rudego- Czołki, druga leży naprzeciwko zakładu Pana Bergiela – Czołki.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15
radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
3. Uchwała Nr XXV/140/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Pani Skarbnik zabrała głos. Zakomunikowała, że po wysłaniu materiałów wpłynęły do
niej dwa wnioski zmieniające fundusz sołecki, przez co wynikły dodatkowe zmiany.
Poprosiła radnych o naniesienie poprawek w załączniku nr. 4. Dodała, że zmiany
dotyczą sołectw: Wólka Horyszowska - zmiana dot. map do celów projektowych
chodnika, kwota 2000 zł, która została przeniesiona na rozpoczęcie budowy chodnika
(łączna kwota 5249,04 zł). Czołki – wymiana stolarki okiennej i parapetów, pozostałe
pieniądze przeznaczone zostały na wymianę podłogi, drabiny strażackiej oraz zmiana –
docieplenie budynku i ścian w remizie OSP oraz malowanie aneksu kuchennego
7332,43 zł.
Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o omówienie ogólnych zmian.
Zmiany w dochodach: Szkoła Podstawowa w Jarosławcu dostała zwiększenie subwencji
oświatowej o kwotę 10 000 zł. Kolejno zwrot z funduszu sołeckiego kwota 91597,12 zł.
W szkołach, jeśli chodzi o dożywianie zwiększa się i zmniejsza dot. przeniesienia
dochodów z paragrafu na paragraf. Zwiększa się także o kwotę 30 000 zł za śmieci.
Wpływ z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody na solarach - kwota 2200
zł. Wydatki: zwiększa się o kwotę 6500 zł w gospodarce infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi na opłacenie do projektów kanalizacji Sitno – Jarosławiec. Zwiększa
się dotacje celową dla miasta Zamość, które przekazuje środki dla MZK - kwota 65000
zł. Zmniejsza się dotację na drogi powiatowe o kwotę 39 000 zł. Drogi publiczne
i gminne: zwiększa się na usługę 6000 zł i w wydatkach majątkowych zwiększa się
o kwotę 11500 zł – na chodniki (3 miejscowości). W administracji przenosimy 87430 zł
i 6 000 zł do działu 900 zmiana w działach. Zwiększa się usługi w administracji o kwotę
5577,18 zł. W oświacie zwiększa się o kwotę 11000 zł dla Szkoły w Horyszowie
Polskim. Zwiększa się także o kwotę 7 500 zł z dochodów na dożywianie w szkołach
podstawowych. Zwiększa się o kwotę 10000 zł na zakupy w Szkole Podstawowej
w Jarosławcu z subwencji oświatowej. Kwotę 2500 zł przenosi się z działu na inny dział.
Zwiększa się o kwotę 7500 zł dla Oddziałów Przedszkolnych na dożywianie. O kwotę
8536,90 zł zwiększa się dla dzieci z gminy Sitno, które uczęszczają do innych gmin.
Zwiększa się także na usługi 15 000 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych za
4 miesiące od września do grudnia. Gospodarka odpadami: zwiększa się wydatki
podobnie jak i dochody o 30000 zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 2200 zł –środki
pochodzące z firmy ubezpieczeniowej za naprawę solarów. Zwiększa się usługi na
wynajem słupów i konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 20 000 zł. W dziale 900
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przeniesione są środki z administracji. W dziale 921 kwota 2500 zł została przeniesiona
do działu 801.
Pan Kazimierz Tokarz zapytał czy dla powiatu kwota na asfalt zwiększa się czy też
zostanie zmniejszona.
Pan Wójt zabrał głos zaznaczył, że jest porozumienie z powiatem i wszystko to, co
zostało zaplanowane zostanie wykonane. Tłumacząc dodał, że ceny były niższe, dlatego
też nie zostały przekazane pełne kwoty powiatowi. Pozostałe środki zostały
przeznaczona na inne ważne problemy. Poinformował także, że już wiele odcinków
zostało wykonanych (Nowa Kolonia, Żuków, Stabrów, Rozdoły), a tylko kilka
miejscowości zostało, żeby wypełnić zamierzony plan (Czołki, Boży Dar, Cześniki).
Dodał, że 1640 m asfaltu powiatowego będzie wykonane – tak jak zostało zaplanowane.
Pan Jan Ryszczuk powiadomił, że w Jarosławcu jest mniej zaplanowanego asfaltu.
Miało być 200 m, a jest 150 m.
Pan Wójt odpowiedział, że 150 m w Jarosławcu, 250m w Bożym Darze, 210 m w Kol.
Cześniki, 400 m w Czołkach, Rozdoły 280 m, Stanisławka 120m, Horyszów Nowa Kol.
110m, Cześniki 110 m. Więcej nie było możliwości zrobić.
Pan Leszek Kozak dał przykład, że w innych gminach robią drogi od 3 do5
kilometrów.
Pan Wójt przyznał rację, ale przez to gmina dla przykładu Skierbieszów musiała
dołożyć sporą ilość własnych środków, bo aż 700 000 zł. Wtrącił, że z własnych
środków zostało wykonane 2,8 km dróg gminnych i 1,6 km dróg powiatowych.
Poinformował, że to, co zostało wynegocjowane jest dobrym wynikiem. Wspomniał
o kredycie, problemach budżetowych, arkuszach organizacyjnych i nauczycielach.
Nadmienił o dotacjach i drodze w Bożym Darze - można ze środków zewnętrznych
uzyskać 30 000 zł (nie ma jeszcze decyzji). Droga w Sitnie (14pkt.) – przerwane zostało
finansowanie.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15
radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
4. Uchwała Nr XXV/141/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Pan Przewodniczący zaznaczył, że uchwała jest konsekwencją poprzedniej uchwały.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15
radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
5. Uchwała Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty
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Pan Wójt poinformował obecnych, że stawki za odpady komunalne w gminie Sitno są
za niskie w porównaniu do ilości produkowanych śmieci. Po wnikliwej analizie od 2013
r. dochody z tytułu śmieci wyniosły 836 000 zł. Planowane wydatki przewyższyły
dochody i na koniec 2016 r. zamknęły się w kwocie 967 000 zł. Występują również
zwolnienia. Stawka w porównaniu do innych gmin jest najniższa. Na chwile obecną
przetarg dot. odpadów komunalnych jest ważny do końca czerwca 2017 r. Można
zauważyć, że śmieci na wysypiskach zdrożały o 18%. Żadna firma nie chce po tak
niskiej cenie wywozić odpadów. Zmiana w uchwale dotyczy zwolnienia rodzin
liczących powyżej 7 osób i dlatego też za 7-ą i kolejne osoby opłata liczona będzie
w wysokości 50%, a nie jak to miało miejsce do tej pory. Wspomniał także o podwyżce
na 6zł - odpady zabierane w sposób selektywny i 10 zł – nieselektywny. Odniósł się
także do opon, które zalegają na placu, koszt ich wywiezienia będzie opiewał na kwotę
900 zł. Zakomunikował, że śmieci powinny być segregowane, lecz nie ma
gospodarstwa, które nie oddawałoby ich zmieszanych. Kolejno nawiązał do problemu
popiołu i skoszonej trawy, które wyrzucane są do koszy na śmieci. Nadmienił, że inne
kraje posiadają „system czipowania” - ważenia śmieci i oddawania ich po ówczesnym
uiszczeniu opłaty. Dla porównania w gminie Miączyn od gospodarstwa naliczona jest
opłata w wysokości 14 zł. Zaznaczył, że takie rozwiązanie jest krzywdzące szczególnie
dla pojedynczo zamieszkujących osób. Wtrącił także, że do komunikacji MZK gmina
dokłada 170 000 zł. Plusem jest, że MZK kursuje do wszystkich zakątków naszej gminy,
a jeżeli pozwoli się na skrócenie kursów, to mieszkańcy, przeważnie starsze osoby nie
będą mogli dostać się do podstawowych punktów miejscowości, podobnie z młodzieżą.
Pan Wójt zakomunikował, że jeżeli są jakieś inne propozycje odnośnie odpadów, to
prosi o zajęcie stanowiska.
Pan Władysław Wydmański zapytał: „ Skąd ten deficyt się bierze, bo tak naprawdę
koszty obecnie obowiązujące zostały ustalone na podstawie kosztów związanych
z odbiorem tych śmieci. Jeśli mamy deficyt, to może trzeba byłoby zastanowić się nad
tym, co Pan powiedział, że niektórzy wystawiają po prostu więcej worków do odbioru
a pozostali mieszkańcy muszą zapłacić za tych, co wynoszą nadmiarowe ilości śmieci,
które zadeklarowali w deklaracji. Bo tutaj na przykład, jak jest zbiornik 240 l, a ktoś ma
120 l - płaci mniej, a wyrzuca jak do 240 l.”
Pan Leszek Kozak poinformował, że to wszystko zależy od okresu, w jakim śmieci są
odbierane.
Pan Władysław Wydmański odpowiedział, że owszem, ale na chwilę obecną, jak
zwiększy się opłata to istnieje prawdopodobieństwo, że mieszkańcy pozmniejszają kosze
na śmieci, przez co będą ich wystawiać 3 razy więcej, a wtedy deficyt zwiększy się
jeszcze bardziej. Dał do zrozumienia, że nad tym trzeba się jeszcze dobrze zastanowić.
Zaproponował, żeby jeszcze się wstrzymać z podwyżką do przetargu.
Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi Pana Władysława. W celu wyjaśnienia
zaznaczył, że śmieci wywożone są, co 3 tygodnie, po czym z Dębowca przychodzi
faktura z dokładną datą. Z przetargu mamy cenę 450 zł za odpady niesegregowane i 250
zł za segregowane i nie ma wyjścia, fakturę trzeba opłacić. Zawiadomił, że
w kontenerze, który powinien ważyć 120 kg jest trochę kompostu, ziemi i innych rzeczy,
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przez co waga automatycznie wzrasta. Dodał, że jedynym wyjściem jest sprawdzanie
każdego kosza.
Radni odpowiedzieli, że jest to niemożliwe do wykonania.
Pan Wójt nadmienił, że w Czołkach miała miejsce sytuacja, a dotyczyła odpadów
ponadgabarytowych, lecz po interwencji udało się sprawę załatwić.
Pan Tomasz Gąsior zabrał głos. Poinformował, że jest właścicielem gospodarstwa
rolnego, które posiada duże ilości folii. Zaznaczył, że dzwonił do „Ekomegi”, czy może
tę folię wystawiać razem z plastikami. Dostał odpowiedź, że jak folia będzie czysta, to
owszem, ale jak będzie brudna to poprosili o wystawienie jej obok śmietników.
Pan Wójt odpowiedział, że istnieje firma w Werbkowicach, która trudni się
zabieraniem właśnie takich odpadów. Następnie, poprosił o przechowanie tak dużych
ilości folii czy też worków po nawozach. Wtrącił, że jeszcze nie tak dawno właśnie w/w
firma odbierała odpady z naszego terenu. Sołtysi o tym wydarzeniu byli poinformowani.
Nadmienił, że jak nazbieramy duże ilości folii, to oni zorganizują transport i ją zabiorą.
Pan Janusz Torba odniósł się do ilości i wagi wystawionych odpadów. Dodał, że
niektórzy wystawiają takie odpady nagminnie. Zdarzają się sytuacje, że objętościowo
jest dużo, a wagowo mało. Wspomniał o sytuacji, w której sam uczestniczył, że
wystawionych odpadów gabarytowo było dużo, a wagowo niewiele i potem był problem
z odbiorem. Dodał, że niekiedy zabierane jest nawet pół śmietnika odpadów.
Pan Leszek Kozak zaznaczył, że nie w każdym miesiącu są pełne śmietniki
z odpadami.
Pan Władysław Wydmański dodał, że każdego miesiąca ma pełny śmietnik.
Pan Janusz Torba zaproponował przeważenie odpadów miejscowościami.
Trwała dyskusja na temat powyższej uchwały.
Pan Wójt poinformował, że jeżeli śmieci będą ważone, mieszkańcy będą pozbywać się
ich w sposób taki: wywóz do okolicznych lasów, spalenie itp.
Nadal trwa dyskusja między Wójtem a Radnymi.
Pani Skarbnik wtrąciła, że zaległości na koniec czerwca wyniosły 30 000 zł.
Pan Władysław Wydmański zapytał, skąd ten deficyt się bierze – z tej wagi?
Pan Wójt odpowiedział, że za dużo śmieci zostaje zabieranych.
Pan Władysław Wydmański zapytał: „ To, co zrobimy, żeby w przyszłości nie
zabierać tych worków?”
Pan Wójt odpowiedział, że nie da się nic zrobić.
Pan Tomasz Gąsior dodał, że jeżeli śmieci nie będą zabierane, to będą wywożone do
lasu.
Pan Wójt przyznał rację przedmówcy.
Pan Przewodniczący poinformował, że jak odpadów nie zabiorą, to wystąpi taka
sytuacja, że śmieci będą przywożone do władz gminy, radnych i sołtysów itp.
Pan Władysław Wydmański oznajmił, że jak jest zadeklarowane 240 l i ma się
nadwyżkę, to powinno się za nią zapłacić, ale można też zadeklarować 2 kontener 240 l.
Pan Wójt w kwestii formalnej wyjaśnienia, że w 240 l może być 240 kg, a może być
też 10 kg.
Pan Władysław Wydmański stwierdził, że w dwóch kontenerach 240 l może być także
10 kg.
7

Pan Wójt odpowiedział, że tak, ale może być i 150 kg, jeżeli ktoś gruzu nasypie.
Pan Janusz Mazurek wtrącił, że pracownik ma wgląd do tego, co wysypuje do
śmieciarki.
Pan Wójt oznajmił, że jakby to gmina odbierała odpady to owszem. W skrócie
wyjaśnił, na czym polega cała procedura dotycząca firm zewnętrznych i ich bogacenia
się.
Nadal trwa dyskusja na temat odpadów.
Pan Przewodniczący zabrał głos zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania.
Pan Władysław Wydmański zapytał, o jaką kwotę podrożała stawka dot. opłaty za
pojemniki.
Radni odpowiedzieli, że płaci się od osoby, a od pojemników opłaty pobierane są od
nieruchomości niezamieszkałych (np.: sklepy).
Pan Przewodniczący przypomniał zapisy w uchwale - jeśli chodzi o kwoty.
Pan Wójt poinformował, że przychodzą deklaracje zmiany i jak wystąpi sytuacja, że
mieszkańcy przeniosą się z niesegregowanych na segregowane, to i tak niewiele się
zyska. Zawsze występuje jakieś niebezpieczeństwo.
Pani Joanna Chaińska zaproponowała, żeby się jeszcze wstrzymać.
Pan Wójt odpowiedział, że nie ma środków, żeby zapłacić za faktury.
Pani Joanna Chaińska zaproponowała podnieść o złotówkę śmieci segregowane
i niesegregowane.
Pan Wójt przyznał, że to jest możliwe, zaproponował 6 i 9 zł.
Pan Tomasz Gąsior zaproponował, żeby z 6 zł zrobić 5,50 zł.
Pan Wójt poprosił, żeby zostać przy 6 zł i 9 zł.
Pan Janusz Torba dodał, że ludzi trzeba jeszcze w jakiś sposób uświadomić
i poinformować. Dodał, że jak podnieść podatek, to raz konkretnie, żeby każdy się
przekonał, że to jest jakieś obciążenie, a nie, co jakiś czas robić zmiany. Wtrącił, że
zawsze można później stawki obniżyć.
Pan Wójt zaznaczył, że na każdym zebraniu sołtysów, wiejskich informuje się
mieszkańców o segregowaniu odpadów. Dodał, że na najbliższych zebraniach także
będzie mieszkańców informować.
Pan Władysław Wydmański popiera wypowiedź Pana Janusza. Jest tego zdania, żeby
mieszkańców uświadomić, dlaczego wystąpiła taka podwyżka i jakie mogą być tego
kolejne konsekwencje. Poinformował, że jak podniesiemy o złotówkę, to każdy może
być oburzony, ale jak poinformujemy, dlaczego zostało podniesione i jakie kroki mogą
zostać podjęte w przyszłości, to bardziej zrozumieją.
Trwa dyskusja.
Pan Janusz Mazurek poinformował, że jest rodzina wielodzietna (6 osób), która
posiada pojemnik 240 l, zaś odpadów wystawia połowę pojemnika. Dodał, że rozmawiał
z nimi na powyższy temat. W/w rodzina była oburzona, ponieważ wystawiają mniej
i jeszcze za innych musi płacić.
Pan Wójt powtórzył, że stawka w gminie Sitno jest najniższa. Przytoczył kilka
przykładów. Nadmienił również o projektach (wodociągi, solary, kotły), na które także
będą potrzebne środki – wszystkie inwestycje są dla mieszkańców. Następnie podał
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przykład gminy Nielisz i stawek, jakie u nich występują –dodał, że jest u nich o wiele
drożej, niż w gminie Sitno.
Pan Janusz Torba przyznał, że to prawda, że gdzieś płacą więcej, ale nie zgadza się
z tym, żeby u nas podnieść stawki, bo w innych gminach są wyższe kwoty. Odniósł się
do niskich cen zboża, trzody chlewnej itp.
Pan Wójt oznajmił, że nie jest to wina samorządu, tylko władz wyższej rangi.
Pan Władysław Wydmański: „Skoro w tej uchwale z Nielisza jest za osobę 9 zł i za
gospodarstwo 20 zł, to może trzeba też zastanowić się, żeby w taki sposób to rozdzielić,
albo od osoby, albo od gospodarstwa. Bo w tym momencie jest tutaj w naszej uchwale
wpisane, że dopiero 7 osoba ma 50% ulgę, a może by to zostawić tak, jak było
dotychczas - od piątej osoby 50% ulga.”
Pan Wójt oznajmił, że w takim wypadku jedna osoba mieszkająca sama będzie
musiała zapłacić 20 zł za śmieci.
Pan Władysław Wydmański zaznaczył, że tam jest napisane „lub”.
Pan Wójt odpowiedział, że wie. Zapytał: „ To więc będzie musiała zapłacić 9 zł ?”
Pan Władysław Wydmański odpowiedział, że nie 9 zł. Dodał, że też nie można nagle
podnieść podatków z 6 zł do 9 zł.
Pan Wójt tłumaczył, że do czerwca 2017 roku będą obowiązywać stawki z w/w
uchwały, później i tak się to zmieni.
Pan Janusz Torba zaznaczył, że należy podjąć jedną konkretną stawkę, a nie zmieniać
jej co jakiś czas.
Pan Wójt oświadczył, że to nie zależy od gminy, że na wysypisku podnieśli stawki do
18%.
Pan Władysław Wydmański poprosił, żeby zmienić w paragrafie 3 zapis z 7 osób na
5 osób.
Trwa dyskusja.
Pan Przewodniczący zabrał głos poinformował, że jest propozycja Pani Joanny
Chaińskiej odnośnie odpadów nieselektywnych z 10 zł na 9 zł. Zaproponował żeby tę
propozycję poddać pod głosowanie.
Pan Janusz Torba zaznaczył, żeby się jeszcze zastanowić nad tym, czy na pewno jest
sens obniżać stawkę, żeby nie wynikła sytuacja, że trzeba będzie ją znowu podwyższać.
Pan Wójt powtórzył to, co wcześniej powiedział, że do końca maja –czerwca 2017 r.
trzeba poczekać na przetarg i zostawić proponowane stawki. Wyjaśnił podając
przykłady.
Pan Janusz Mazurek poinformował, że nie jest przeciwny temu, żeby podnieść
podatki, ale trzeba coś zrobić z osobami, które zalegają już dwa lata i nie płacą za
odpady. Dodał, że u niego w miejscowości są takie rodziny, które w ogóle z tego sobie
nic nie robią.
Pan Wójt oznajmił, że podpisał już kilkanaście tytułów wykonawczych, dodał także,
że przychodzą pisma tj. umorzenie egzekucji ze względu na nieściągalność.
Pan Janusz Mazurek zaznaczył, że to tyczy się tych rodzin, które biorą 500+.
To właśnie oni nie płacą za wywóz śmieci.
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Pan Wójt powiadomił, że z 500 + nie można egzekwować żadnych należności.
Następnie podał przykład pewnej Pani w Jarosławcu, która za wodę ma do zapłaty
ponad 2 000 zł.
Pan Przewodniczący Krzysztof Klikicki zabrał głos i ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie nadal trwała dyskusja nad powyższą uchwałą.
Pan Przewodniczący przedstawił propozycję Pani Wiceprzewodniczącej Joanny
Chaińskiej, która zaproponowała, żeby przesunąć podniesienie podatku o 1 miesiąc.
Dzięki takiemu rozwiązaniu byłby czas na ostrzeżenie mieszkańców, że takowe
podwyżki wystąpią.
Pan Wójt zgodził się z przedmówcą, zaproponował podjąć uchwałę na sesji
wrześniowej.
Pan Przewodniczący zauważył, że uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym.
Pan Wójt oznajmił, że w projekcie obowiązuje od 1 października 2016 r.
Pan Przewodniczący wyjaśnił zgromadzonym, że jeżeli podejmiemy uchwałę na sesji
30 września to zapis wymieniony przez Pana Wójta będzie nie do końca zgodny
z prawem, bo ta uchwała zostanie ogłoszona dopiero 14 dni od uchwalenia w Dzienniku
Urzędowym i czas ten (1 października) zostanie przekroczony.
Pan Wójt dodał, że w takim wypadku ciężko będzie zobowiązania sfinalizować.
Pan Przewodniczący zapytał, jaka kwota narośnie w ciągu 3 miesięcy.
Pan Władysław Wydmański zaznaczył, że chodzi o 1 miesiąc.
Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli uchwała nie zostanie podjęta kwartalnie, to następną
zmianę będzie można zrobić dopiero aż w styczniu. Ponownie zaznaczył, że
w najbliższym czasie będzie informować mieszkańców o powyższych zmianach na
zebraniach sołeckich. Pan Wójt odniósł się także do w/w propozycjach zgłoszonych
przez radnych.
Pan Władysław Wydmański ponownie poprosił o zmianę zapisu w paragrafie
3, ponieważ dotychczas przy 6 osobowej rodzinie występowała kwota 25 zł miesięcznie,
a przy nowej uchwale będzie to kwota 36 zł – różnica pomiędzy jedną, a drugą to 11 zł.
Zaznaczył, że poszedłby w kierunku rodzin wielodzietnych i przyznał, że nie chodzi
o osoby wielodzietnie, które biorą 500+, tylko o rodziny, które mieszkają wspólnie
w jednym gospodarstwie i składają jedną deklarację.
Pan Wójt powtórzył, że będzie informować mieszkańców na zebraniach, zaznaczył, że
podjęte stawki będą obowiązywały 9 miesięcy, aż do przetargu.
Pan Przewodniczący zabrał głos zakomunikował, że Pani Joanna Chaińska
zaproponowała wcześniej obniżenie w projekcie stawki z 10 zł na 9 zł dot. śmieci
niesegregowanych.
Pan Przewodniczący zaproponował, żeby powyższą propozycję poddać pod
głosowanie
Pan Tomasz Biłant zapytał, czy te środki na pewno wystarczą.
Pan Wójt zaznaczył, że jak będą ludzie segregować, to gmina stawki zmniejszy.
Trwa dyskusja.
Pan Dariusz Sokołowski jest za pozostawieniem zaproponowanych stawek.
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Pan Przewodniczący zabrał głos powrócił do propozycji Pani Joanny Chaińskiej obniżenie stawki z 10 zł na 9 zł za śmieci niesegregowane.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą
propozycję.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za przyjęciem propozycji głosowało –
2 radnych, wstrzymało się – 13, przeciw – 0.
Następnie Pan Przewodniczący zapytał radnych o to, kto jest za pozostawieniem
stawek bez zmian w projekcie uchwały.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą
propozycję.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za przyjęciem propozycji głosowało –
13 radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 2.
Radni zdecydowali, żeby nie zmieniać tekstu uchwały(projektu).
Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania uchwały.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14
radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 1.
6. Uchwała Nr XXV/143/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymał pismo, któro dotyczyło warsztatu
samochodowego Pana Bartłomieja Łój. Tematem pisma jest problem z minimalnym
nachyleniem pokrycia dachowego, któro wynosi 30 % oraz zmianę wysokości z max 8 m na
wyższą - zapisy blokują mu inwestycje.
Pan Wójt odniósł się do powyższego zapisu. Dodał, że podobnie jest w Stabrowie.
Zaznaczył, że odpowiednie zapisy zostaną umieszczone w zmianie w planie i studium.
Wyjaśnił, na czym polegał błąd. Zakomunikował, że jest jeszcze jeden błędny zapis, a sprawa
tyczy się działek 5 arowych na osiedlu. Jeżeli działka nie ma 18 m, to nie kwalifikuje się do
podbudowy szeregowej. W/w zapisy będą musiały zostać w przyszłości zmienione. Jeśli
chodzi o działki wymienione w uchwale poinformował, że wcześniej zostały one uchylone
przez sąd - odnośnie planu. Następnie wymienił poszczególne działki, o których mowa
w uchwale: plac buraczany w Jarosławcu, działki Czaplińskiego, boisko, waga buraczana.
Pan Władysław Wydmański zapytał Pana Wójta o działki dot. Pana Czaplińskiego.
Pan Wójt: „U Pana Czaplińskiego są działki pod budownictwo mieszkaniowe.”
Pan Władysław Wydmański zaznaczył, że on to podzielił i sprzedał.
Pan Wójt przyznał, że tak.
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Pan Władysław Wydmański odnośnie działek, zapytał także o przekazanie drogi
gminie.
Pan Wójt poinformował, że rada musi wyrazić chęć pozyskania tej drogi.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15
radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
7. Uchwała Nr XXV/144/2016 Rady Gminy Sitno z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno
Pan Wójt wymienił działki i w skrócie wyjaśnił, czego dotyczą zmiany: Horyszów
Polski (pomiędzy lasami – obok Karpia), działki Pan Namroży i działki między krajówką,
a torami.
Pan Przewodniczący wspomniał o spotkaniu, w którym brał udział. Spotkanie odbyło
się w Zamościu. Tematem spotkania była rozmowa o Spółdzielni „Nasza Energia”, która
w przyszłości ma zająć się budową biogazowni. Wtrącił, że gmina posiada udział
w Spółdzielni w kwocie 500 zł. Dodał, że nowa Ustawa o odnawialnych źródłach energii jest
bardzo korzystna dla Spółdzielni- budowa biogazowni. Następnie wspomniał, że poproszono
naszą gminę o zmianę w studium planu zagospodarowania przestrzennego w celu
umożliwienia budowy biogazowni na naszym terenie. Dodał, że są dwie opcje budowy, jedna
to sponsor, który buduje biogazownie i czerpie z niej zyski. Druga opcja to współudział
zakładu energetycznego. Jeśli chodzi o termin budowy – nieznany.
Pan Wójt także odniósł się do tematu biogazowni dodał, że jakby miała zostać
wybudowana, to tylko w Horyszowie Polskim, a dokładniej w „Dolnicy”.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15
radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
Pan Wójt omówił następujące kwestie:
1. Dożynki Gminne i Powiatowe (zaproszenia) – gościem będzie Wiceminister Finansów
Leszek Skiba.
2. Śmieci.
3. Odnawialne Źródła Energii.
4. PKP – możliwość pozyskania tłucznia z torów – potrzeba 60 000 zł.
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5. Szkoły – narada z Dyrektorami; Instalacja Przeciwpożarowa w Jarosławcu; w innych
Szkołach drobne remonty.
6. Konkurs szkolny na temat komputeryzacji i doposażenia szkół- złożony został
kompleksowy program dla szkół z gorszymi wynikami, a między innymi są to szkoły
z Karty Nauczyciela, Kornelówki i Kolonii Sitno; Najlepsze wyniki osiągnęły szkoły
z Horyszowa Polskiego i Cześnik, dlatego też one nie mogą brać udziału w konkursie.
7. Energetyczny Plecak – Dzięki staraniom Pani Barbary Tor 30 dzieci z klas I otrzymało
plecaki z wyposażeniem przez Rejon Energetyczny.
8. Azbest dodatkowe wnioski.
9. Wezwanie z samorządu dot. podatku Vat z takich instytucji jak Kultura, GOPS,
Szkoły – podatek będzie musiał zostać odprowadzany.
10. Wprowadzenie w gminie systemu powiadamiania mieszkańców przez sms.
11. Remonty – Kornelówka schody.
12. Afrykański pomór świń.
13. Kanalizacja Sitno – odmówienie na podłączenie 12 osób, brak zgody na przejście
przez działkę 81 osób. Do 20 września musi zostać zrobiony projekt.
14. Osiedle- droga, lampy.
15. Wojewódzkie Igrzyska LZS w Wierzbicy – Sitno I miejsce; 9 -10 września
podsumowanie sportowe roku.
16. Energia elektryczna- odnawialne źródła energii; OZE – Reforma Czołki, Reforma
Jarosławiec, Cześniki- Pan Wójt poinformował, że OZE jest niepopularne w tej
chwili, Rząd zmienił tendencję priorytetów.
17. Fundusz sołecki – na następny rok zostanie zwiększony.
18. OZE – Kotły, Fotowoltaika, Kolektory – do 7 września projekt będzie rozpatrzony.
19. Głęboka termomodernizacja budynku gminy Sitno – będzie składany projekt (85-15).
20. Zamówienie wstępne na oznakowanie miejscowości.
21. Remonty dróg.
22. Chodniki – Kolonia Sitno, Sitno-Centrum, Stabrów, Cześniki.
23. Projekt na drogę od Pana z Reformy (1500zł) i projekt od torów do Pani Lichotowej
(3500 zł).
24. Sprawy gospodarcze (porządki drogowe) – Bitwa pod Komarowem.
25. Oświadczenia Majątkowe.
26. Wspólnoty.
27. Spotkanie z KGW w sprawie starostów z Dożynek – Starostowie: Darek Zeń, Dorota
Chwederowicz. 2 rolników zostanie wyróżnionych – Tukiendorf Czesław, Maciej
Basaj.
28. Bitwa pod Komarowem – zaproszenia, reprezentowanie, sprawy organizacyjne.
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Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Pan Jan Ryszczuk zapytał o chodnik w Jarosławcu.
Pan Wójt oznajmił, że zostanie wykonany po dożynkach (poniedziałek – wtorek).
Pan Jan Ryszczuk zapytał także o dach.
Pan Wójt odpowiedział, że środki, jakie posiada gmina na dach to 10 000 zł. Oznajmił, że
Pan Król chce wykonać inwestycję. Zapytał, czy Rada chce zobowiązać się i zagłosować za
tym, że jest 10 000 zł własnych środków, a 20 000 zł stanie się kosztem następnego roku.
Pan Jan Ryszczuk zapytał, co stało się z projektem, który miał być złożony na dach.
Pan Wójt zaznaczył, że projekt składany jest przez LGD i może zostać tylko przeznaczony
na doposażenie KGW, a nie na dach. Podobnie sprawa tyczy się projektu dot. Horyszowa
Polskiego.
Pan Ryszard Szawarski wspomniał także o chodniku w Jarosławcu, podobnie jak Pan Jan
Ryszczuk zapytał, czy jest możliwe także poprawienie go w drugą stronę - Kościoła.
Pan Wójt oznajmił, że pracownicy gospodarczy nie dają rady wszystkiego zrealizować.
Czasami są inne priorytety tj. awarie itp. Wtrącił, że zamierzone cele postara się wykonać
w jak najszybszym czasie.
Pan Tomasz Łazorczyk podziękował Panu Wójtowi za wykonanie remontów przy Szkole
w Horyszowie Polskim. Poprosił także o kontynuacje remontu chodnika.
Pan Wójt odpowiedział, że w gminie jest bardzo duża ilość chodników, które w 80%
wymagają przełożenia. Na chwile obecną nie jest w stanie tego wykonać. Chodniki robione
przez firmę Michalskiego są dobrze zagęszczone i będą dłużej użytkowane.
Pan Tomasz Łazorczyk wtrącił, że w Horyszowie Polskim, tam gdzie chodnik wykonany
został przez firmę, zrobiony został rewelacyjnie -pozostały rozsypuje się.
Pan Wójt oznajmił, że w przyszłym roku będzie starał się pozyskać pracowników na staż
z biura pracy. Obecni spisują się bardzo dobrze, dlatego też możliwe, że zostaną zatrudnieni.
Wspomniał o Szkole w Horyszowie Polskim. Poinformował, że kolejne dożynki mogą zostać
zrobione w Jarosławcu. Nadmienił o otwarciu boiska w Jarosławcu na Osiedlu – mała liczba
drużyn.
Pan Przewodniczący odniósł się do Pucharu Przewodniczącego zaznaczył, że drużyn było
mało, ponieważ wiek był barierą.
Pan Władysław Wydmański podziękował w imieniu swoim i mieszkańców za sponsoring
tej imprezy. Następnie poprosił, żeby w kolejnych latach także zorganizować podobne
imprezy. Poprosił także o wpisanie ich w kalendarz imprez np.: festyn.
Pan Przewodniczący zaznaczył, że jest Puchar Wójta i Puchar Przewodniczącego, więc
można zorganizować go w różnych miejscach.
Pan Wójt poinformował, że podobną imprezę można zrobić nawet w Stabrowie przy
boisku. Dodał, że podobne wydarzenia integrują społeczność. Wspomniał, że w sobotę
o 17.00 jest mecz w Sitnie z Włókniarzem Frampol.
Pan Ryszard Szawarski zapytał w celu wyjaśnienia, czy w przyszłym roku dożynki odbędą
się przy szkole w Jarosławcu.
Pan Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie tam zostaną zrobione.
Pan Tomasz Biłant zabrał głos: „Dziękuje Panie Przewodniczący za udzielenie głosu.
Panie Wójcie, Szanowni Państwo ja na wstępie chciałbym podziękować Panu Wójtowi, że
podjął Pan wyzwanie odnośnie prac nad tym chodnikiem w stronę Stabrowa, bardzo ładnie to
wyszło i mieszkańcy czekają na więcej, dziękuję bardzo, to jest jedna uwaga. Druga sprawa
cieszę się, że również podjął Pan próbę załatania tych dróg w Stabrowie, otrzymałem od Pana
pismo, także tutaj dziękuję, aczkolwiek nie do końca zostało to zrobione tak, jak powinno być
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zrobione, ponieważ w niektórych miejscach okazuje się, że co druga dziura została załatana.
Pan Wójt na pewno wie, o czym mówię, bo jeździ przez Stabrów w stronę na Horyszów i nie
wiem czy wymieniać te wszystkie dziury, czy nie. Miejmy nadzieję, że Pan Wójt to
w najbliższej przyszłości postara się załatać, bo jedna dziura została na skrzyżowaniu, druga
koło Pana Juśkiewicza i to dość duża dziura, średnica około 50 cm i za Panem Adamczukiem
powstał lej, który nie został tam naprawiony, więc to takie tylko drobne uwagi do tych prac.
To by było tyle, jeśli chodzi o drogi, dziękuję bardzo. Kolejna rzecz Panie Wójcie ta nasza
podłoga, która częściowo jest w tym czynie społecznym robiona, udało się już nawieść ten
cały materiał. Wstępnie były 3 firmy, które przedstawiły tam jakąś swoją ofertę odnośnie
zalania tej posadzki i oczywiście też chcielibyśmy, żeby firma zagęściła tą powierzchnię,
która jest nawieziona. Kwota, oczywiście wybraliśmy najtańszą i z opinii tutaj różnych osób
podobno dobrze robią jest to firma pana Bojara, policzyli sobie za samą robociznę, czyli tak:
zagęszczenie tego i wyrównanie, położenie dwóch warstw, bo musi być chudy beton,
styropian, folia, siatka, te wszystkie materiały i druga warstwa 2 200 zł na to wystawią
rachunek. My musimy zakupić jeszcze z funduszu sołeckiego dwie palety cementu,
częściowo na chudy beton zostanie zużyty ten piach, który jest, a na tą górna warstwę musimy
kupić przyczepę piachu rzecznego, także to mi zrobią. Trzeba poczekać w granicach dwóch
trzech tygodni na nich. No tam udało nam się zaoszczędzić dzięki temu, że strażacy
mieszkańcy chcieli w czynie społecznym ten piach nawieźć, udało się zaoszczędzić około
4 000 zł. Także za to możemy kupić powiedzmy płytki na przyszły rok, ale to już jeszcze
decyzja będzie, będzie zebranie sołeckie niech mieszkańcy o tym zdecydują, co dalej robimy,
ale prawdopodobnie to będzie zakup płytek no jeszcze do końca nie wiemy, bo zebranie
dopiero pokaże jak to wyjdzie. Kolejna rzecz jak wiecie Państwo nasza Straż organizuje akcję
zbiórkę krwi, dzięki uprzejmości Pana Wójta, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Agnieszki
z Centrum Kultury udaje nam się to fajnie zorganizować i miejmy nadzieję, że w tym roku też
to się uda zrobić, na razie te prace są w fazie przygotowania, więc ostatecznie nie mogę
Państwu podać terminu. Ten termin będzie mi znany po niedzieli. W tamtym roku
organizowaliśmy to z Centrum Szkół Mundurowych, gdzie mają swoich specjalistów
przeszkolonych, jeżeli chodzi o szkolenia, pokazy, udzielanie pierwszej pomocy, także jest to
bardzo ważne. Zachęcam do wzięcia udziału w tej akcji. Tomek tutaj z żoną, co roku
uczestniczy w tej akcji czynnie, także też dziękuję i zapraszam w tym roku. O terminie
powiadomię, bo na chwilę obecną nie mam takich danych. Mam nadzieję, że to wszystko
fajnie się uda spiąć. Planowane wstępnie jest, na 11, czyli tydzień po dożynkach. Na pewno
jakieś plakaty będą, będzie tam na tej grupie „Sitno To My” umieszczone, także zachęcam,
zachęcam Pana Wójta też do wzięcia udziału, zaangażowania innych jednostek do tej akcji.
Chociażby warto nawet skorzystać z tego powodu, że każdy strażak powinien mieć
wyrobioną grupę krwi. Jest to bardzo istotne i może wziąć udział w szkolenio-pokazach za
darmo. Lepiej, żeby się to nie przytrafiało, ale jesteśmy teraz bardzo często świadkami
różnych kolizji i wypadków drogowych i taka podstawowa wiedza może być przydatna
w ratowaniu życia ludzkiego. No i tyle jeszcze jest taka jedna sprawa, bo zbliża się okres
zimowy i jaka jest decyzja tej rady, Przewodniczącego, Radnych, Pana Wójta, z zarządem
rozmawiałem Straży Gminnej odnośnie przechowywania tego naszego sprzętu, bo dalej ta
sprawa nie rusza z miejsca. Na razie sprzęt stoi pod chmurką, no takie są warunki, a nie inne
i po prostu nie wiem, szkoda żeby to się wszystko marnowało, a też są jakieś tam środki
i zaangażowanie wielu osób w pozyskanie tego sprzętu, który mamy, bo nie tylko nasza straż
się w to angażowała, zaangażował się w to poprzedni Wójt Pan Kajetan Protas, również Pan
Stanisław Kuś, przecież to nam wszystko przywiózł, pomógł rozładować, wiele osób się w to
wszystko zaangażowało i trochę tak stoimy w miejscu z tymi działaniami. Nasza jednostka,
jako jedyna nie ukrywajmy no nie ma tego garażu, żeby ten sprzęt gdzieś schować. Okazało
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się, że będziemy mieli z górki, jak pozyskamy ten sprzęt, ale pojawiły się kolejne problemy,
dziękuję bardzo.”
Pan Wójt podziękował Panu Tomaszowi za te prace i trud, który został tam włożony.
Wtrącił, że gmina przystępuje do zmian w planie dot., 30% jeśli chodzi o dach (odniósł się do
pisma). Stwierdził, że wschodnia część garażowa powinna powstać. Na tą chwilę Pan Wójt
zaproponował, żeby przykryć samochody plandeką, bo jest to niewielki koszt.
Następnie Pan Tomasz Biłant: „ Przyczepka jest akurat u naczelnika, na razie reszta stoi
u mnie, to też takie jest trochę nie za bardzo, żeby ten samochód u mnie stał.”
Pan Wójt powtórzył, żeby przykryć sprzęt plandeką.
Pan Tomasz Biłant: „ No jakoś sobie Panie Wójcie będziemy musieli radzić.”
Pan Wójt zaznaczył, że docelowo inicjatywa zmierza w tym kierunku. Na projekt zostały
przeznaczone środki dzięki nim etap pierwszy zostanie zrealizowany. Poinformował, że
w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie pozyskać na straże zewnętrznych środków, bo ich po
prostu nie ma. Trzeba będzie przystąpić do budowy we własnym zakresie. Kolejna rzecz to
temat dot. Jarosławca, występuje tam pozwolenie na budowę, znajduje się tam Centrum
Ekologiczne i także na tą inwestycję nie ma wystarczającej liczby środków. Zwrócił się do
Pana Władysława Wydmańskiego, że gdyby jakieś środki zostały, to możliwe będzie, że
zostaną poprawienie 2-3 drogi.
Pan Władysław Wydmański jest za.
Pan Wójt zakomunikował, że wszystko będzie się rozstrzygać w czasie analizy projektu
budżetu.
Pan Kazimierz Tokarz zabrał głos odniósł się do domu ludowego. Dodał, że Pan Szatała
wszystko dobrze realizuje, lecz poprosił Pana Wójta, żeby go pośpieszyć, żeby skończył to
jak najszybciej. Zapytał także o temat dotyczący Pana Dumy.
Pan Wójt odpowiedział, że będzie się z nim kontaktować, a odnośnie Pana Dumy
poinformował, że zgadza się przekazać część pod budowę domu. Wtrącił, że część i tak stoi
na jego działce. Dodał, że chce za to spore pieniądze. Mieszkańcy zgadzają się na tą
inwestycję. Pan Wójt przekazał inwestycję do geodety, ten zaczyna dzielić i spróbujemy tą
część nabyć. Pan Wójt ponownie poprosił Pana Kazimierza Tokarza o wykoszenie łąki
w Cześnikach.
Pan Kazimierz Tokarz odpowiedział, że we wrześniu.
Pan Wójt wspomniał, że koło pomnika zostały uporządkowane korzenie.
Pan Kazimierz Tokarz zapytał Pana Wójta o ziemię w Cześnikach – ziemię przeznaczy na
doły, które znajdują się na łące.
Pan Wójt poinformował, że sprawę przemyśli.
Pan Tomasz Gąsior podziękował Panu Wójtowi za asfalt na drodze powiatowej (120m,
miało być 300m) oraz za naprawę samochodu. Temat boiska - możliwe, że prace zostaną
zakończone w sobotę. Dodał, że trzeba je będzie czymś wyrównać. Fundusz Sołecki ma być
na utwardzenie placu, nie wie czy z niego coś zostanie i wystarczy pieniędzy na plac zabaw.
Plac zabaw byłby koło sklepu.
Pan Wójt poinformował, że posiada dużo ofert dot. placów zabaw, poprosił radnego
o przybycie i uzgodnienie tego tematu.
Pan Tomasz Gąsior podziękował również za bezpańskiego psa, którego złapali. Kolejny
problem, o którym wspomniał to droga powiatowa - poprosił Pana Wójta o interwencję w tej
sprawie. Dodał, że prosił powiat żeby przysłali koparkę i trochę ziemi z pobocza usunęli, bo
w dole za kaplicą droga jest po zlewie prawie nieprzejezdna. Poinformował, że napisał pismo
do powiatu, ale minęło już dwa lata i koparki do tej pory nie widać.
Pan Wójt przyjął do wiadomości, spróbuje pomóc.
Pan Janusz Torba podziękował za drogę na Kolonii Cześnikach, za uprzątnięcie rowów.
Jednakże prosi o załatanie dziur na poprzeczce i poprawy łącznika.
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Pan Wójt poinformował, że sprawę załatwi.
Pan Przewodniczący przypomniał o dożynkach.
Pan Tomasz Łazorczyk, jako radny z Horyszowa Polskiego zaprosił wszystkich obecnych
na dożynki.
Ad. 8
Sprawy różne
Sprawy różne zostały zrealizowane i omówione w Interpelacjach i zapytaniach Radnych –
odpowiedzi.

Ad. 9
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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