Sitno dnia, 20 marca 2019 r.
Protokół z posiedzenia
Przewodniczących Komisji
Rady Gminy Sitno
w dniu 20.03.2019 r.
Przewodniczący Komisji:
1. Pan Lech Brzozowski – Komisja Rewizyjna.
2. Pan Radosław Kwapisz - Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju.
3. Pan Kamil Pyś – Komisja Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Sportu.
4. Pan Adam Mazurek – Komisja Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska.
5. Pani Grażyna Blaszka – Komisja Skarg Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Sitno:
1. Pan Władysław Wydmański.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sitno:
1. Pan Antoni Gazda
2. Pani Roksana Kotarska
Zaproszeni goście:
1. Krzysztof Prokopowicz – Referent ds. obsługi Rady Gminy, Archiwum i NGO.
Spotkanie koordynował Przewodniczący Rady Gminy Sitno Pan Władysław Wydmański.
Przewodniczący Komisji spotkali się w celu rozpatrzenia wniosku, który złożyli sołtysi na
Sesji Rady Gminy w dniu 22.02.2019 r. w sprawie obniżenia wszystkim radnym diet o 50 %.
Przewodniczący Rady Gminy Sitno przedstawił Przewodniczącym Komisji w formie
tabeli porównanie dotyczące pobieranych diet przez radnych jak i prowizji przez sołtysów
względem gmin ościennych. W materiałach można zaobserwować, że prowizje sołtysów
w gminie Sitno są porównywalne względem gmin sąsiednich. Odnośnie diet radnych,
Przewodniczący wszystkich Komisji stałych jednogłośnie, opowiedzieli się za pozostaniem
przy obecnych stawkach, jakie obowiązują. Diety radnych wypłacane są ryczałtowo bez
względu na ilość sesji i komisji w danym miesiącu zgodnie z Uchwałą nr II/10/2018 Rady
Gminy Sitno z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad, na których Radnym Rady
Gminy Sitno przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych. Przewodniczący RG
przedstawił również symulację dotyczącą otrzymywanych diet przez radnych za każdą sesję
i komisję. Z symulacji można wywnioskować, że dzięki ryczałtowi, który reguluje uchwała
koszt utrzymania rady w przypadku jedna sesja i jedna komisja na miesiąc jest porównywalny
a w przypadku jedna sesja i kilka komisji jest dużo niższy niż gdyby zostały wprowadzone
diety za każdą odbytą sesję i komisję. Taka sytuacja występuje w niektórych gminach.
W powyższej uchwale występuje również zapis, który odnosi się do nieobecności na
posiedzeniu sesji lub komisji i tak w §1 ust. 2: „Dieta ulega obniżeniu w przypadku

nieobecności na posiedzeniu sesji Rady Gminy o 20%, a o 10 % na posiedzeniu Komisji,
której członkiem jest Radny.
W przygotowanych materiałach przez Przewodniczącego Rady Gminy Sitno można
zauważyć, że ryczałt miesięczny jest optymalną istotą diety i rekompensatą utraconych
wskutek wykonywania funkcji zarobków i poniesionych w związku z wykonywaną funkcją
kosztów.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Stałych pozostali na stanowisku,
że nie ma potrzeby podejmowania żadnych kroków dotyczących zmniejszenia diet radnych.
Podczas spotkania poruszono również kwestię:
1. Budowy na drodze krajowej DK74 w miejscowości Karp zatok przystankowych lub
wykonanie linii przystankowych wyznaczających na jezdni miejsce przystanku pojazdów
wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
2. Przygotowania wsadu do zapytania ofertowego na odbiór odpadów komunalnych.
3. Składania wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku na zadania
powiatowe i gminne umożliwiające budowę nowych dróg oraz modernizację i remonty
dróg istniejących.
4. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 –
szczegółową analizę przeprowadzi Komisja Budżetowa na odrębnym spotkaniu.
Na tym protokół zakończono.
Podpisy Przewodniczących Komisji:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. …………………………………..
5. …………………………………..
Podpis Przewodniczącego Rady Gminy
Sitno
1. …………………………………….
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Sitno:
1………………………………………….
2………………………………………….

