Sitno, 15 grudnia 2017 r.
ST.0002.VII.43.2017
Protokół Nr XLIII/2017
RadyGminy
w Sitnie
z dnia 15 grudnia 2017 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 zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 (242);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2017-2026
(243);
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (244);
- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (245);
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Biłant Tomasz
2. Chaińska Joanna
3. Klikicki Krzysztof
4. Łazorczyk Tomasz
5. Mazurek Janusz
6. Szawarski Ryszard
7. Wydmański Władysław
8. Sokołowski Dariusz
9. Tokarz Kazimierz
10. Teresa Chmiel
11. Torba Janusz
12. Polski Robert
13. Ryszczuk Jan
Radni nieobecni:
1. Gąsior Tomasz
2. Kozak Leszek

Ad. 1
Otwarcie obrad
Pan Krzysztof Klikicki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLIII Sesji Rady
Gminy Sitno. Na wstępie powitał Wójta Gminy Sitno Pana Mariana Bernata, Skarbnik Gminy
Panią Jolantę Hryciuk, Kierownik GOPS Panią Barbarę Tor, Dyrektor Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie Panią Agnieszkę Grzesiuk, Panią Marzenę Ternes Główną księgowa
jednostki, Z-cę głównej księgowej jednostki Panią Bożenę Gasik – Ustrobińską, Kierownik
referatu podatków i opłat Panią Elżbietę Blaszkę oraz Radnych i Sołtysów.
Obrady rozpoczęły się o godz. 12.00 i trwały do godz. 15.00.
Ad. 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Pan Przewodniczący zaznaczył, że na sali obrad obecnych jest 13 radnych, wobec
czego zachowane zostało wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Radni Gminy Sitno przyjęli proponowany porządek obrad jednomyślnie.
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 i 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.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad. 4
Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji
Pan Przewodniczący poinformował, że protokół został dostarczony tydzień wcześniej
razem z projektami uchwał na sesję.
Pan Wójt poprosił o korektę kwoty w jego wypowiedzi w pkt. 6 Omówienie projektu
budżetu na 2018 r. (dyskusja). Kwota, jaka widnieje w protokole to 5 000 620 zł a powinna
być 5 620 391 zł – dotyczy zadłużenia gminy na koniec roku 2018.
Pan Przewodniczący zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem zmiany.
Zmiana została wprowadzona.
Protokół z sesji Rady Gminy o numerze XLII/2017 z dnia 21 listopada 2017 r został
przyjęty. Za przyjęciem protokołu głosowało – 13 radnych, wstrzymał 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 XLIII/242/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017
Pani Skarbnik w skrócie omówiła treść uchwały.
Pan Wójt wtrącił, że na koniec roku do budżetu wpływają środki, dlatego też
występują zmiany, celem zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania.
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
2. Uchwała Nr XLIII/243/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2017-2026
Pan Przewodniczący zaznaczył, że projekt uchwały jest konsekwencją powyższej.
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.
3. Uchwała Nr XLIII/244/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Pan Przewodniczący Krzysztof Klikicki poinformował, że wieloletnia prognoza
finansowa będzie obowiązywała w nowym roku. Dodał, że w uchwale wystąpiły zmiany.
Wspomniał, że Radni otrzymali w ustawowym terminie przed 15 listopada projekty uchwał
wieloletniej prognozy finansowej, a także budżetu na 2018 r. Poprosił Panią Skarbnik
o przedstawienie zmian.
Pani Skarbnik zabrała głos. Zaznaczyła, że dochody i wydatki się nie zmieniły, jedynie
zaistniały przesunięcia wewnątrz budżetowe. W skrócie omówiła zmiany w poszczególnych
działach.
Pan Przewodniczący po przedstawieniu przez Panią Skarbnik poprawek do uchwały
poddał je pod głosowanie.
Poprawki zostały przyjęte jednomyślnie.
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 XLIII/245/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
Pan Przewodniczący powtórzył, że uchwała została dostarczona radnym przed 15
listopada zgodnie z ustawowym terminem. Nadmienił, że w uchwale dokonano zmian ze
względu na uwagi RIO.
Pan Wójt wyjaśnił, że do prognozy i budżetu zostały przekazane radnym opinie RIO.
Oznajmił, że w dochodach i wydatkach zmiany nie wystąpiły. Nadmienił o poprawkach, które
RIO chciało, żeby zostały naniesione oraz o drodze w Wólce, na którą przeniesiono 30 tys.
zł - dotyczy wydatków bieżących. Wspomniał, że inne inwestycje zostały zachowane.
Pan Przewodniczący oznajmił, że budżet był omówiony na poprzedniej sesji, zmiany
związane są z projektem rewitalizacji, drogą w Wólce oraz korektami RIO. Dwa załączniki
nie zostały zmienione, poprzednie zaś uległy niewielkim korektom. Wyjaśnił, że jedna
zmiana ciągnie za sobą kolejną. Wie, że na sesji sołtysów budżet również był omawiany.
Zapytał, czy występuje konieczność omawiania budżetu?
Pan Wójt zabrał głos. Dodał, że ze względu na wcześniejszy brak niektórych osób oraz
zarzutów ze strony RIO, że rada bardzo mało dyskutuje na temat budżetu, ponownie go
omówił. W skrócie poinformował o zadaniach inwestycyjnych w poszczególnych
miejscowościach, między innymi o: chodnikach, drogach, rewitalizacji, wodociągach,
kanalizacji, remontach remiz, placu przed remizą – kostka, termomodernizacji, zmianie
terminu odbioru buraków od rolników, boisku, dachu na szkole, ścieżkach rowerowych,
przystankach, bramkach, drogach powiatowych (przeznaczone 84 tys. zł). Możliwe, że
w ramach schetynówek zostanie wykonany duży odcinek drogi, który będzie przebiegać przez
miejscowość Kolonia Sitno - około 4,5 km drogi - 20% wkładu własnego. Wspomniał
o Oświacie, o odprawach, JDU, podwyżkach 5% dla nauczycieli – brak na ten temat
informacji.
Pan Przewodniczący poprosił o zajęcie stanowiska Przewodniczących Komisji na
temat budżetu na 2018 r.
Pan Ryszard Szawarski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wraz z członkami
pozytywnie zaopiniowali budżet na 2018 rok.
Pan Janusz Torba Przewodniczący Komisji Rolnictwa Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska wraz z członkami pozytywnie zaopiniowali budżet na 2018 rok.
Pan Jan Ryszczuk Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony
Zdrowia i Sportu wraz z członkami pozytywnie zaopiniowali budżet na 2018 rok.
Pan Władysław Wydmański Przewodniczący Komisji Budżetu wraz z członkami
pozytywnie zaopiniowali budżet na 2018 r.
Pan Przewodniczący Krzysztof Klikicki zapytał, czy wstępują uwagi dotyczące
budżetu?
Pani Teresa Chmiel wystąpiła w imieniu Przychodni w Sitnie w sprawie umieszczenia
remontu części budynku w budżecie na 2018 r. Nadmieniła, że chodzi o 2 pomieszczenia
w podpiwniczeniu.

Pan Wójt odpowiedział, że będzie to realizowane w ramach budżetu gospodarstwa
w okresie zimowym.
Pan Władysław Wydmański: „ Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Panie Wójcie
odnośnie tego budżetu mam jeszcze pytanie związane z oświetleniem na naszym osiedlu, bo
trzeci raz głosuję nad budżetem, który ma w swoim zakresie budowę tego oświetlenia i mam
nadzieję, że to głosowanie już przyniesie oczekiwany efekt w postaci wybudowanego
oświetlenia na naszym osiedlu.”
Pan Wójt oznajmił, że 27 grudnia zostanie rozpoczęta inwestycja, poinformował
o problemie z dostępnością słupów. Zakomunikował także o innych lampach w pozostałych
miejscowościach.
Pan Władysław Wydmański poprosił jeszcze o jedną lampę w miejscu, o której
wcześniej wspomniał.
Pan Wójt odpowiedział, że wie i będzie ona realizowana włącznie z innymi
inwestycjami.
Pan Jan Ryszczuk zapytał, które odcinki dróg będą wykonane, poinformował, że
w jego miejscowości występuje zły stan nawierzchni dróg.
Pan Wójt odpowiedział, że w miarę możliwości w każdym roku będą poprawiane
kolejne odcinki dróg. Nie jest w stanie przykryć dróg powiatowych w ciągu roku, ponieważ
gmina ma również do poprawy drogi gminne.
Pan Jan Ryszczuk dodał, że przez 3 lata w jego miejscowości zostało przykryte tylko
180 m dróg. Wtrącił, że osoba, która mieszka na początku Bożego Daru nie cofa się, żeby
móc przejechać po równym odcinku, tylko jedzie po złym, bo ma bliżej do drogi głównej.
Pan Wójt odpowiedział, że potrzeby są ogromne. Dodał, że jak zostanie zrobione
500 m w przyszłym roku i 500 m w kolejnym to się wszystko zmieni. Nadmienił także
o innych złych odcinkach dróg w gminie Sitno. Stwierdził, że w miarę możliwości będzie to
realizowane. Wspomniał o piśmie do Starostwa, w którym pytał o daty realizacji remontów
dróg – nie dostał na nie wprost odpowiedzi.
Pan Ryszard Szawarski oznajmił, że w Jarosławcu nie ma dróg powiatowych i ze
względu na powyższe prosi, żeby przeznaczyć środki na miejscowość Stara Wieś
(od PEGEERu w kierunku Majdanu). Wtrącił, że cały fundusz sołecki został przeznaczony na
drogi i chodniki.
Pan Kazimierz Tokarz stwierdził, że dostali więcej asfaltu powiatowego tylko
i wyłącznie dzięki łasce powiatu. Nadmienił, że popiera kolegę Pana Jana Ryszczuka, żeby
przykryć większą ilość dróg asfaltem.
Pan Janusz Torba oznajmił, że w jego miejscowości także są drogi powiatowe, które
skracają drogę do poszczególnych miejscowości i nie jest w stanie sobie przypomnieć,
czy kiedykolwiek były poprawiane.
Pan Ryszard Szawarski wspomniał o remizie KGW, która nie funkcjonuje, bo jest
blokowana przez „Panie”, lecz gdyby była możliwość inwestycji, to na pewno część środków
zostałaby przeniesiona z dróg i chodników na jej odnowę. Wtrącił, że wszyscy radni
w poszczególnych miejscowościach zyskują na tym, że w Jarosławcu nie działa remiza.
W Stabrowie, Jarosławcu Dolnym, Horyszowie Polskim, Cześnikach itp. Na odnowę
wymienionych wyżej remiz były przekazane odpowiednie środki.

Pan Zdzisław Michałek poinformował, że w Kolonii Sitno nie było modernizacji
asfaltu przez 30 lat.
Pan Tomasz Biłant podziękował za udzielenie głosu: „ Ja tutaj po części się czuję
wywołany do tablicy przez kolegę Ryszarda, ale chciałbym się odnieść do różnych
wypowiedzi. Kolego Ryszardzie, ja może...przed chwilą czytałeś opinię budżetu, wierzę, że
się z nią zapoznałeś, a z tego co mówisz, to wygląda na to, że się nie zapoznałeś.”
Pan Ryszard Szawarski wtrącił, że się zapoznał.
Dalej: „Bo wiesz, że mieszkańcy Stabrowa przeznaczyli cały fundusz na drogę,
a mówienie o tym, że do Stabrowa poszło kupę pieniędzy, to bym chciał, żebyś powiedział,
ile poszło konkretnie, bo sianie propagandy i mówienie kupę pieniędzy to ja nie wiem, ile to
jest pieniędzy, bo są miejscowości w naszej gminie, gdzie świetlice, które są wyglądają dużo
lepiej i tam poszły dużo większe pieniądze. Ja nie będę wymieniał tych miejscowości, bo to
nie jest potrzebne. Tutaj każdy pewnie był, nie to może pojechać i zobaczyć. Natomiast tak
jak mówię, tutaj moja jedna uwaga, jeżeli mówisz, ile pieniędzy poszło do Stabrowa,
to proszę powiedz ile? bo z tego co wiem, to budynek został postawiony w czynie
społecznym. Ja mieszkam w Stabrowie 10 lat i przez ten okres były skromne nakłady, jeżeli
chodzi o remonty. Większość prac, które zostały wykonane z oszczędności dla środków
z budżetu gminy, zostały wykonane prace w czynie społecznym, gdzie udało nam się
zaoszczędzić kwotę rzędu 10-11 tys zł. Ja mam taką prośbę, jeżeli ktoś mówi o kwotach, to
niech podaje, jaka to jest suma tak dla zasadności.” Podziękował Panu Wójtowi za inicjatywę.
Zaznaczył, że ma prośbę do Pana Wójta: „W roku 2014 druhowie ze Stabrowa podcięli lipy w
czynie społecznym, obecnie te drzewa są wysokie, nie ma nikt takich uprawnień, nie ma
ubezpieczeń. Ja Panu zgłaszałem to wielokrotnie, prosiłbym Pana bardzo, aby Pan postarał
się, podjął inicjatywę podcięcia tych drzew, bo to jest inicjatywa dla przedsiębiorców, my
wszyscy czerpiemy korzyści z podatków od transportu. Osoby, które mają firmy transportowe
zgłaszają mi uwagi odnośnie tych lip, które wystają na drogę, niszczą sobie sprzęt, więc ja
Panie Wójcie bardzo Pana proszę, aby Pan to zrobił i to podciął. Jest teraz okres, w którym
można to wykonać, tutaj taka moja rola. Szanowni Państwo tutaj może odniosę się do
Państwa, wszystkich zgromadzonych radnych, sołtysów, a w szczególności tutaj sprawa
dotyczy tych dróg powiatowych i kolegi Zdzisława. Ja może tak, bo tutaj odczuwam taki atak
trochę na radnych za drogi powiatowe. My, jako radni gminni mamy niewielki wpływ na to
wszystko. Mamy dwóch radnych powiatowych, mamy dzisiaj sesję budżetową, gdzie oni są,
no gdzie oni są? Ja jestem radnym 3 lata i muszę powiedzieć z całą stanowczością, że ani razu
na sesji budżetowej nie było radnych powiatowych, ja sobie nie przypominam.”
Pan Przewodniczący zaznaczył, że Radni powiatowi zapraszani są na każdą sesję.
Pan Tomasz Biłant: „Panie Przewodniczący rozumiem, że radni mogą nie przychodzić
na sesję, ale sesja budżetowa jest sesją ważną, na której można wnieść jakieś uwagi,
mieszkańcy, sołtysi mają uwagi do dróg powiatowych, także Ci radni powinni być na sesji
budżetowej, a ich nie było ani razu, więc tutaj ja nie wiem, do kogo jest pretensja. My z tych
skromnych środków, które mamy, ja bym uważał, że musimy je podzielić na drogi gminne, to
jest główny nasz cel, bo są takie prośby, bo jest taka potrzeba, ale ani razu nie było radnych
powiatowych na sesji.”

Pan Przewodniczący wtrącił, że po części nie zgadza się z wypowiedzią Pana Tomasza
Biłanta, ponieważ mieszkańcy także korzystają z dróg powiatowych, a realia są takie, że
jeżeli nie zostaną dołożone własne środki, to powiat nam ich nie poprawi.
Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi, poinformował o drodze Stara Wieś Jarosławiec, która została złożona do PROW, lecz nie przeszła. Na tą chwilę zaplanowane są
drogi w budżecie na 2018 r., które w miarę możliwości postara się wykonać – wymienił
niektóre z nich. Odnośnie radnych powiatowych wtrącił, że faktem jest, że nie przychodzą,
ale zawsze starają się być, popierają nas, ale nie mają dużej siły przebicia. Przyznał, że
w Stabrowie w remizie były wykonane posadzki w czynie społecznym, na tę chwilę stara się
doprowadzić tą remizę do odpowiedniego stanu, lecz na efekt trzeba poczekać do końca prac
remontowych. Następnie przeszedł do tematu dróg powiatowych. Poinformował, że
w poprzednim roku było wykonane 1930 m asfaltu. Każda gmina dokłada do dróg
powiatowych. Przybliżył, które drogi zostały wykonane. Nadmienił, że jeżeli byłoby wsparcie
ze strony powiatu i większe nakłady, to na pewno temat dróg powiatowych byłby już dawno
zamknięty. Powiedział o niebezpieczeństwie, które niesie za sobą realizacja projektu
kanalizacji w Sitnie i Jarosławcu i środki, które będą musiały zostać na jej realizację
przekazane. Kolejno przybliżył zły stan nawierzchni drogi powiatowej Kolonia Sitno –
Janówka. Wymienił również inne drogi o złym stanie nawierzchni, wspomniał
o poinformowaniu powiatu, o ścince poboczy. Nadmienił o skierowanym do powiatu piśmie
w sprawie realizacji poszczególnych odcinków dróg. Powiat odpowiedział, żeby wskazać
kwotę, jaka będzie przeznaczona na drogi powiatowe. Dodał, że gmina nie może
przeinwestować, bo realizuje także inne zadania inwestycyjne, jak i zlecone np.: dowożenie,
MZK, Przedszkola, Szkoły, dostawa wody, kanalizacja, chodniki, drogi gminne, powiatowe.
Oznajmił, że jeżeli Państwo chcą zmienić coś teraz w budżecie, to musicie zaproponować
wzrost dochodów – tylko skąd? Poprosił o zrozumienie i merytoryczną dyskusję.
Pan Przewodniczący zabrał głos zaznaczył, że po trzech latach kadencji, zadłużenie
w Gminie nie zostało zwiększone, zaś w Radzie poprzedniej kadencji to wystąpił wzrost
zadłużenia o 4 000 000 zł. Dodał, że inwestycje są porównywalne.
Pan Tomasz Biłant: „Dziękuję Panie Przewodniczący za udzielenie głosu.
Panie Wójcie, Szanowni Państwo, ja mam tutaj trzy pytania, które się urodziły w trakcie
debaty. Jedno to oczywiście, które zadałem wcześniej.”
Pan Wójt odpowiedział, że temat dotyczący drzew zostanie załatwiony.
Pan Tomasz Biłant: „ Jeszcze jedno pytanie. Pan mówi, że nie ma Pan skąd wziąć
pieniędzy? Ja składałem propozycję rok temu odnośnie pozyskania dotacji na utworzenie
inkubatora lokalnego dla rolnictwa, nawet był obszerny artykuł w jednym z takich pism
doradztwa rolniczego odnośnie tego inkubatora, no radni nie wyrazili takiej inicjatywy, żeby
środki na to pozyskać, ja nawet znalazłem miejsce, które można było zmodernizować za
dotację. Nie wiem, jak na dzień dzisiejszy wiem, że w tamtym roku na terenie naszego
powiatu, niestety Panie Wójcie takiego inkubatora przedsiębiorczości nie było dla rolników,
a mamy tutaj teren rolniczy i jest przepisowo to uzasadnione, że rolnicy mogliby przetwarzać
swoje produkty, swoje wyroby i je później sprzedawać. Ten inkubator by miał nadzór
sanepidu, wszystkie rzeczy się z tym wiążą, ale stworzyłoby to ścieżkę dla zarobkowania,
a tym samym byłaby szansa, że mogłyby wpływać większe podatki do naszej gminy. Jeszcze
jedno Panie Wójcie pytanie do Pana, tutaj się ten temat na sesjach przewijał odnośnie

biogazowni? Wiem, że Pan wychodził z taką inicjatywą, z ciekawości tak pytam, na jakim to
jest etapie, czy Pan będzie to realizował? Dziękuję bardzo.”
Pan Sołtys Stanisław Wołoszyn poinformował o krzyżówce i drodze powiatowej,
które są w tragicznym stanie. Podziękował radzie i Panu Wójtowi za odbudowanie szkody
koło krzyża.
Pan Wójt odniósł się do tematu biogazowni. Zaznaczył, że jest po pierwszych
uzgodnieniach. W miesiącu lutym - marcu 2018 r. pojawi się projekt. Na tę chwilę nikt nie
zgłaszał sprzeciwu. Biogazownia rolnicza pozwoli na sprzedaż płodów rolnych i nie tylko.
Prawdopodobnie zostanie wykonany plan na biogazownię włącznie z działką, następnie
zostaną one wystawione na sprzedaż. Poprosił rolników o sprzątanie błota po odbiorze
buraków. Poinformował o drodze w Stabrowie i jej naprawie poprzez kamień z torów.
Poruszył temat drogi do Pana S.– naprawa. Wspomniał o bazarku w Sitnie.
Pan Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy.
Po przerwie wznowił obrady sesji Rady Gminy Sitno.
Pan Tomasz Biłant odniósł się do biogazowni, nadmienił, że na powyższy temat
rozmawiał z kolegami radnymi, dodał, że uczestniczył również w spotkaniu z Panem
Inżynierem, który opatentował tę biogazownie i zaproponował, żeby zaprosić go na sesję.
Dzięki temu sołtysi i radni mogliby podjąć decyzję odnośnie budowy biogazowni a w razie
wątpliwości zadać mu szereg pytań celem uzyskania odpowiedzi.
Pan Krzysztof Klikicki przypomniał, że uczestniczył w sesji przedstawiciel
z Biogazowni Pan R., który wszystko wyjaśnił. Z Wójtem uczestniczył również w spotkaniu,
które prowadziła firma BIO POWER. Ważną rzeczą jest zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego, na tą chwilę jesteśmy w trakcie jego zmiany. Nasuwa się pytanie, czy jako
gmina możemy dofinansować taką inwestycję? Myśli, że to są kwoty poza możliwościami
inwestycyjnymi, także musi znaleźć się przedsiębiorca prywatny, a my jako gmina mamy
obowiązek umożliwić przygotowanie tej inwestycji. Jeżeli nie będzie czynnika prywatnego,
to inwestycja nie będzie zrealizowana.
Pan Ryszard Szawarski odniósł się do wypowiedzi i zapytał, co na to powiedzą
mieszkańcy?
Pan Wójt poruszył temat dotyczący kopalni węgla na Zamojszczyźnie. Nadmienił, że
Pan R. ma biogazownie w Piaskach. Miały powstać także inne biogazownie, lecz nie
powstały. Dał do zrozumienia, że usytuowanie biogazowni w „Donicy” jest
najkorzystniejszym rozwiązaniem ze względu na lokalizację i odległość, jaka występuje do
centrum miejscowości. Wspomniał również, że w razie wątpliwości zostaną zaproszeni
specjaliści. Poinformował o OZE.
Pan Tomasz Biłant odniósł się do wszystkich wypowiedzi i zaznaczył, że nie
kwestionuje tego, czy biogazownia powstanie, czy też nie. Temat, który poruszył poddaje pod
dyskusję. Pan Inżynier, o którym wspomniał chce przyjechać bezpłatnie. Dodał, że Pan
Przewodniczący uważa, że to jest zbędne. Zaznaczył, że nie wie, czy ta nowa wiedza jest dla
wszystkich niepotrzebna.
Pan Przewodniczący odparł, że nie powiedział, że to jest zbędne.
Pan Tomasz Biłant odpowiedział, że odebrał to w taki sposób. Jest tego zdania, że
jeżeli ktoś przyjedzie z zewnątrz i przedstawi funkcjonalność biogazowni, wtedy mieszkańcy
mogą ocenić i wyciągnąć z tego wnioski. Dodał, że są to tereny rolnicze, a biogazownia

będzie dla rolników korzystnym rozwiązaniem. Nadmienił, że jego głos się nie liczy, jest
większość i prosi, żeby większość zdecydowała. Poinformował, że jeżeli jest osoba, która to
opatentowała i na tym się zna, przedstawi wyliczenia, to dlaczego mamy jej nie wysłuchać, co
więcej przyjedzie za darmo.
Pan Przewodniczący wtrącił, że tak nie odpowiedział. Odniósł się tylko na zadane
przez Pana Tomasza Biłanta pytanie, przypomniał, że podobne spotkanie miało miejsce a na
sesji został już poruszany temat biogazowni. Dodał, że nie ma racji, bo głos Pana Tomasza
także się liczy, jak każdy inny.
Pan Wójt powiedział, że jeżeli wystąpi potrzeba, to temat biogazowni można
rozwiązać korzystając z opinii różnych ekspertów.
Pan Przewodniczący zaproponował przegłosować poprawki do uchwały, które
otrzymali radni.
Pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem poprawek do uchwały- Za
podjęciem poprawek głosowało – 13 Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
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. PUP –pracownicy;
2. Skarga WSA - Vat;
3. Przetarg - zakup energii elektrycznej;
4. Oświetlenie LED;
5. Wodociąg;
6. Wiata oświetlenie;
7. KGW Horyszów Polski – podatek VAT;
8. Drogi;
9. Żużel;
10. Awarie wodociągowe;
11. Umowa dofinansowania termomodernizacji budynku UG Sitno;
12. Przychodnia zdrowia;
13. Rewitalizacja;
14. Wybory;
15. Odpady komunalne –popiół;
16. Regulamin woda, ścieki;
17. Koncert;
18. Narada z dyrektorami szkół;
19. 28 grudnia sesja Rady Gminy Sitno.
Pan Krzysztof Klikicki podziękował wszystkim za organizację Koncertu w Kolonii Sitno.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
Pan Janusz Torba w imieniu Komisji Rolnictwa podziękował Panu Wójtowi za pomoc
w odbiorze buraków od rolników.
Pan Wójt podziękował wszystkim za udział w pracach przy tworzeniu budżetu.
Nadmienił również o witaczach.
Pan Kazimierz Tokarz podziękował za żużel na drogi.
Pan Władysław Wydmański: „ Ja mam pytanie Panie Wójcie, kto może korzystać
z gminnego informatora sms? Bo po ostatniej sesji chciałem wysłać taką informację sms do
mieszkańców z Jarosławca Dolnego w sprawie odbioru śmieci i nie udało mi się, nie doszło
do skutku, bo Pan Wójt nie wyraził zgody. Czy możemy wysyłać takie informacje?”
Pan Wójt odpowiedział, że odbiór popiołu miał być powiązany z odbiorem odpadów
komunalnych. Termin zaplanowany był na 13 grudnia i w związku z tym nie posiadał
worków na popiół. Po otrzymaniu worków został wysłany sms. Poprosił Pana Władysława
Wydmańskiego o kontakt z Panem Robertem M., który zajmuje się wysyłaniem sms.
Pan Władysław Wydmański: „Dlatego chciałem takiego sms dostać, bo mieszkańcy
mnie odpytywali po sesji, co udało się ustalić na sesji i ja po prostu chciałem taką informację
krótką wysłać.”
Pan Wójt oznajmił, że podobną informację przekazał. Nadmienił, że kolejny problem
to worki na popiół, które kosztują za szt. - 50 gr.
Pan Władysław Wydmański zapytał, czy jest możliwość dostarczania worków przy
odbiorze popiołu?
Pan Wójt oznajmił, że worki otrzymał sołtys, żeby je rozdać.
Pan Władysław Wydmański zapytał, czy w takim wypadku może przekazywać
informację o odbiorze, workach i możliwości wysyłania sms?
Pan Wójt potwierdził.
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

