Sitno, 2 czerwca 2010 roku
ST - 0043/V/45/2010
Protokół Nr XLV/2010
Rady Gminy
w Sitnie
z dnia 2 czerwca 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 zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2010,
- w sprawie udzielenia dofinansowania budowy drogi powiatowej w Sitnie,
- w sprawie planu odnowy miejscowości Sitno,
- w sprawie planu odnowy miejscowości Stanisławka,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitno na 2010 rok,
- w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Sitno na lata 2007-2015.

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. Brzozowski Janusz
3. Gazda Antoni
4. Juszczak Andrzej
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
14. Wrotniak Mieczysław

Radni nieobecni:
1. Karski Aleksander
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Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad XLV 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 i Skarbnika Gminy Panią Jolantę
Hryciuk.
Obrady rozpoczęły się o godz. 12°° i trwały do godz. 15³°.

Ad 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Tukiendorf na podstawie listy
obecności stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 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, Mieczysław Wrotniak i Antoni Gazda.
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 14 Radnych.
Pan Mieczysław Wrotniak odczytał kolejno projekty Uchwał celem ich podjęcia:
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w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2010.
Projekt Uchwały omówił Pan Wójt.
Pan Bogdan Pawlicha zwrócił uwagę, że wcześniej była propozycja kwoty
2.000,-zł na paliwo dla Policji i tą kwotę trzeba pozostawić.
Pan Wójt wyjaśnił, że jednak obiecano również pomoc w finansowaniu
artykułów biurowych.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał jak wygląda sytuacja finansowa w tym
dziale budżetowym.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że są jeszcze środki w tym dziale.
Pan Marek Szajnoga zwrócił uwagę, odnośnie finansowania izby wytrzeźwień,
że każdy płaci za swój pobyt w izbie a im jeszcze brakuje środków.
Pan Wójt wyjaśnił, że dyrektor izby wytrzeźwień Pan Kąkol chciał jeszcze
wyższego dofinansowania. Są pewne ustalenia, podpisane umowy, niektóre
osoby już były w izbie, dlatego tych środków już nie można zmniejszyć.
Ewentualnie można zarezerwować mniejszą kwotę na 2011 rok.
Pan Bogdan Pawlicha zaproponował by głosować odrębnie każdy z trzech
punktów Uchwały (osobno poszczególne kwoty).
Pan Wójt zwrócił uwagę, że te środki już zostały ujęte w budżecie, teraz tylko
się dodaje wydatki na artykuły biurowe.
Pan Marek Szajnoga zwrócił uwagę, że takie sytuacje wychodzą dlatego,
że przegłosowuje się budżet całościowo bez żadnej dyskusji.
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że w takim razie ten punkt dot. izby
wytrzeźwień w tej uchwale jest niepotrzebny.
Pan Sekretarz dodał, że to jest tylko unormowanie spraw. Żadnych środków
nie zwiększono ani nie zmniejszono. Tych środków nie można na inne cele
wydać.
Pan Janusz Brzozowski zauważył, że skoro uchwała została już wcześniej
przegłosowana to po co ją dziś jeszcze raz głosować. Natomiast z tego źródła
można finansować i inne zadania. Można np. dofinansować stowarzyszenie,
żeby zorganizowało imprezę, szkolenie. Jednak dzisiejsza dyskusja jest
niepotrzebna skoro w styczniu te środki już przekazano na izbę wytrzeźwień.
Pan Bogdan Pawlicha zwrócił uwagę, że zabrano 7.000,-zł Gminnemu
Klubowi Sportowemu „Orzeł” bo nie było środków a to jest ten sam dział
budżetowy. Natomiast daje się 3.500 zł na izbę wytrzeźwień.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że GKS jest finansowany z innego działu. Natomiast
jeżeli nie dofinansuje się izby wytrzeźwień to dojdzie do tego, że gmina będzie
musiała sama organizować miejsce dla osób nietrzeźwych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za przyjęciem
Uchwały Nr XLV/255/2010.
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 10 głosach za, 0 przeciw
i 4 głosach wstrzymujących.
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w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej
na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 3241L.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że chodzi o drogę w centrum Sitna – od Agromy
do skrzyżowania.
Pan Janusz Brzozowski poinformował, że rozmawiał z Panem Krzysztofem
Gałaszkiewiczem i w budżecie starostwa na ten rok nie ma środków na żadną
drogę na terenie Gminy Sitno. To jest wspólny wstyd, że Gmina nic nie
dostanie na drogi powiatowe. Można przekazać dofinansowanie tej drogi, ale
pod warunkiem, że Starostwo zapewni swój udział w budowie drogi.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że w budżecie powiatowym nie ma środków
na tą drogę, ale Zarząd Dróg Powiatowych ma pieniądze na drogi i chodniki
i Dyrektor Nowak deklarował remont nawierzchni tej drogi.
Pan Janusz Brzozowski stwierdził, że w takim razie jest brak informacji dla
Rady Gminy – np. w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Wójta.
Pan Zygmunt Niedźwiedź zwrócił uwagę, że w ostatnim sprawozdaniu Wójta
była mowa na temat tej drogi.
Pan Sekretarz dodał, że w WPI jest zapisana kwota 20.000,-zł na tą drogę. Nie
wiemy do końca ile ZDP przeznaczy swoich środków na tą drogę ale jest
szansa na jej dofinansowanie.
Pan Janusz Brzozowski zwrócił uwagę, że w jednej z gazet jest napisane,
iż radni powiatowi z Gminy Sitno wzięli więcej diet niż cała gmina otrzymała
dofinansowania z powiatu.
Pan Wójt stwierdził, że nie ma potrzeby prowadzenia teraz takiej polemiki
gdyż rozmawiał z Panem Zenonem Kupcem w sprawie środków na drogi
powiatowe i okazuje się, że Gmina Sitno nic nie otrzymała a np. na drogę
Łabuńki – Komarów powiat zarezerwował 4,5 mln zł. Radni powiatowi muszą
też mówić prawdę. To co się dzieje na terenie Gminy to tylko dzięki naszej
dobrej współpracy. Szkoda, że nie zostały wykorzystane szanse na dobrą
współpracę gminy z powiatem.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za przyjęciem
Uchwały Nr XLV/256/2010.
Uchwała ta została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 13 głosach za,
0 przeciw i 1 głosie wstrzymującym.
3) Uchwała Nr XLV/257/2010 Rady Gminy w Sitnie z dnia 2 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Sitno na lata
2009 – 2015”.
Projekt Uchwały przedstawił Pan Wójt.
Pan Sekretarz dodał, że jest uchwalony drugi Plan Odnowy. Pierwszy plan
dotyczył budowy Domu Kultury a teraz ten drugi plan dotyczy budowy
biblioteki – z Leadera jest zarezerwowana na ten cel kwota 430.000,-zł. Tylko
na razie nie wiadomo czy to ma być zmiana Planu Odnowy czy jego
aktualizacja – w ciągu najbliższych 7 dni powinno to się wyjaśnić.
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jawnym.
4) Uchwała Nr XLV/258/2010 Rady Gminy w Sitnie z dnia 2 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Stanisławka na lata
2010 – 2016”.
Projekt Uchwały wyjaśnił Pan Sekretarz.
Pan Andrzej Juszczak zapytał odnośnie zapisu dotyczącego budowy stoku
narciarskiego – kto będzie właścicielem tego stoku.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że w chwili obecnej trwa scalanie gruntów.
Na zebraniu mieszkańców padł wniosek, żeby zarezerwować grunty i zapisać
w planie odnowy budowę stoku narciarskiego. Takie były sugestie
mieszkańców.
Wyżej wymieniona Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.
5) Uchwała Nr XLV/259/2010 Rady Gminy w Sitnie z dnia 2 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Jolanta Hryciuk.
Pan Sekretarz przedstawił uzupełnienie do niektórych punktów zmian:
- zabytki – chodzi o uporządkowanie gminnej ewidencji zabytków,
- monitoring – obejmie szkoły w Jarosławcu i Sitnie, place zabaw, przystanki,
boiska oraz centrum Sitna – bank, ośrodek zdrowia, urząd gminy, GS-Sch,
apteka, Agroma. Koszty abonamentu wyniosą 20 zł kwartalnie jednak
w związku z kosztami montażu monitoringu może na koniec roku zabraknąć
środków na wydatki rzeczowe lub usługi,
- melioracja Cześnik – potrzeba 7.500,-zł na przebranie rowu i wstawienie
przepustu (P. Kułacz-Łukasik-Łygas),
- “Orlik” w Jarosławcu – wykonano projekt od drogi powiatowej,
- zabruki na placu w Jarosławcu – przekazano Zarządowi Wspólnoty projekt
umowy dzierżawy i gmina czeka na decyzję Zarządu.
Umorzono w prokuraturze sprawę zmian planu zagospodarowania
przestrzennego w Jarosławcu. Wszystko okazało się zgodne z prawem. Teraz
potrzebne będą sprostowania w prasie. Jednak w związku z taką sytuacją
gmina obawia się wykonywać utwardzenie placu w Jarosławcu bez pozwolenia
na budowę.
Na tym Pan Sekretarz zakończył wypowiedź.
Pan Jerzy Mazurek zapytał, odnośnie inwestycji w Cześnikach, dlaczego pisze
o ich finansowaniu z kredytu.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że Gmina miała zaplanowane 600.000,-zł kredytów
i nic się w tej kwestii nie zmienia. Dlatego jest taki zapis odn. finansowania
inwestycji w Cześnikach.
Ponadto w związku z wystawą rolniczą poszerzono zakres budowy chodnika
w Sitnie – do przystanku przy ODR i w kierunku wschodnim.
Pozostaje jeszcze kwestia chodnika w Jarosławcu i Karpiu.
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w ubiegłym roku, że była to bardzo trafna decyzja i w bieżącym roku też
trzeba wygospodarować min. 20.000,-zł na meliorację.
Następnie Przewodniczący zapytał czy są pytania do zmian w budżecie.
Pan Bogdan Pawlicha zapytał ile wynosi rezerwa budżetowa.
Pani Skarbnik poinformowała, że na dzień dzisiejszy rezerwa wynosi
14.560,-zł.
Następnie Państwo Radni przyjęli proponowane zmiany w budżecie
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
6) Uchwała Nr XLV/260/2010 Rady Gminy w Sitnie z dnia 2 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Sitno
na lata 2007 – 2015.
Projekt Uchwały przedstawił Pan Sekretarz wyjaśniając, że został
zaktualizowany Wieloletni Plan Inwestycyjny.
Uchwała ta została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 13 głosach za,
0 przeciw i 1 głosie wstrzymującym.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Sitno
Przedstawione przez Wójta Gminy Sitno Pana Kajetana Protasa sprawozdanie
dotyczyło:
– funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej w Sitnie,
– realizacji zadań drogowych (w tym wyniki przetargów na budowy dróg),
– budowy boiska “Orlik” w Jarosławcu,
– budowy chodników,
– funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego,
– funkcjonowania OSP,
– wydarzeń kulturalno-sportowych,
– przygotowań do montażu monitoringu – koszt ok. 42.000,-zł,
– bieżących spraw rolniczych, w tym zbiórki pieniężnej dla gminy Wilków, która
najbardziej ucierpiała w wyniku powodzi.
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Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Ad. 7
Sprawy różne
Pan Jerzy Mazurek poinformował, że wyrównano drogę P. Sieczka – Bratkowski
ale potrzeba jeszcze gruzu na drogę za Panią Kułaczową w kierunku P. Flaka.
Ponadto trzeba wykosić pobocza dróg powiatowych i krajowych.
Pan Marek Szajnoga zwrócił uwagę na zaniedbania melioracji przy terenach LHS,
przez co dużo upraw wymokło.
Ponadto Pan Szajnoga zwrócił się o usunięcie ziemi pozostawionej przy chodnikach.
Pan Janusz Brzozowski zwrócił się o uzupełnienie wyrwy ok. 1 m² chodnika przy
przejściu dla pieszych w Jarosławcu (pozostałość po drzewie).
Ponadto Pan Brzozowski zapytał o termin zakończenia budowy Orlika oraz
stwierdził, odnośnie kostki na placu w Jarosławcu, że trzeba ją ułożyć zgodnie ze
wszystkimi wymogami technicznymi i prawnymi.
Pan Wójt wyjaśnił, że “Orlik” w Jarosławcu ma być ukończony do 30 września b.r.
Pan Ryszard Monastyrski zwrócił się o poprawę drogi Rozdoły Podźródła.
Pan Wójt wyjaśnił, że ta droga będzie uzupełniana w ramach robót cząstkowych.
Pan Jerzy Mazurek zwrócił się o wyrównanie drogi w Karpiu za torem.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że są zapewnienia PRD, że do 15 czerwca będą poprawione
wszystkie drogi, przy sprzyjającej pogodzie.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o zalanie emulsją szczelin na drodze
Horyszów Polski – Wólka Horyszowska.
Ponadto Przewodniczący poruszył temat zalanych upraw stwierdzając, że z tego
powodu ARiMR może cofnąć rolnikom dopłaty bezpośrednie.
Pan Marek Szanoga zwrócił się o poprawę przepustu – Jarosławiec Stara Wieś
za krzyżem po lewej stronie.
Pan Andrzej Juszczak zwrócił się o naprawę lampy nr 213 na osiedlu w Jarosławcu.
Pan Zygmunt Niedźwiedź zapytał kiedy rozpocznie się rozbudowa GOK w Sitnie.
Pan Wójt wyjaśnił, że rozbudowa powinna się już zacząć.
Pan Sekretarz poruszył temat pogorzelców – P. Mazura z Cześnik i P. Deryło
z Kol. Sitno. W przypadku Pana Mazura jeszcze nic się nie dzieje, natomiast Pan
Deryło chce przenieść drewniany dom od Pana A. Dadii, tylko jest problem
z projektem budowlanym. Natomiast odnośnie małych projektów – to renowacja
kapliczek została przesunięta na późniejszy termin natomiast obecnie będą zakupione
stroje ludowe dla sześciu KGW z Gminy Sitno w ramach LGD “Ziemia Zamojska”.
Pan Janusz Brzozowski zapytał czy KGW w Jarosławcu zakupiło naczynia.
Pan Sekretarz poinformował, że Gmina nic nie wie na ten temat.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo OSP w Kol. Sitno w sprawie
przeznaczenia 10.000,-zł z ogrodzenia na wyposażenie (pismo w załączeniu).
Pan Sekretarz wyjaśnił, że wstępnie miał być powiększony plac kościelny
i odgrodzony od OSP. Jednak zrezygnowano z tego i będzie jedynie zmieniany dach.
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Państwo Radni opowiedzieli się za ww. propozycją jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Marszałka Województwa
Lubelskiego w sprawie pomocy dla Gminy Wilków (pismo w załączeniu).
Pan Sekretarz wyjaśnił, że dokonywane są bezpośrednie wpłaty na konto Gminy
Wilków bez pośrednictwa gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował by dodatkowo z budżetu Gminy Sitno
przekazać dla Gminy Wilków 15.000,-zł.
Pan Wójt poprosił o rozpatrzenie tej sprawy na następnej sesji gdyż potrzebna jest
konsultacja z RIO.
Przewodniczący zapytał kto jest za przekazaniem kwoty 15.000,-zł dla Gminy
Wilków.
Państwo Radni opowiedzieli się za tą propozycją jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z Prokuratury w Zamościu
w sprawie umorzenia śledztwa dot. zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego gruntów w Jarosławcu (pismo w załączeniu).
Pan Marek Szajnoga zapytał w jaki sposób te grunty weszły w posiadanie
dzierżawcy.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że te grunty kupił Pan Żabiński a następnie sprzedał innym
osobom.
Pan Szajnoga zapytał o domy postawione na działkach pracowniczych z Zakładu
Rolnego, meliorację przy drodze topolowej oraz sprawę działek za Zakładem Rolnym
– za świetlicą po prawej stronie.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że dwie działki są gminne natomiast pozostałe – prywatne.
Ponadto Pan Sekretarz zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia opłaty
planistycznej, gdyż wtedy Gmina uzyskiwałaby dodatkowe dochody z tego tytułu.
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że wprowadzenie tej opłaty dotknie
wszystkich osób - także z terenu Gminy.
Następnie Pan Wójt odniósł się do artykułu w “Tygodniku Zamojskim” dotyczącego
postawionych Wójtowi Gminy Sitno zarzutów i grożącej kary do 10 lat więzienia.
Pan Wójt stwierdził, że ten proces szkalowania i oczerniana jego osoby trwa już
od 12 lat. Zaczęło się od budowy remizy OSP w Rozdołach, następnie budowy
remizy w Kol. Sitno, remontu Urzędu Gminy. Następnie w 2002 r. sprawa
nieudzielenia absolutorium przez Komisję Rewizyjną – Pan Janusz Brzozowski
powinien wiedzieć o co chodzi. W 2006 r. doszła sprawa “igrzysk oświatowych”
na sesji Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2006 r. - Pan Redaktor Nowak, który się tym
zajmował akurat ma rodzinę z Jarosławca.
Teraz doszła do tego sprawa gospodarki przestrzennej w Jarosławcu.
Rozpoczęła się kampania wyborcza, niektórym osobom chodzi o władzę i urząd.
Dlatego dochodzi do stwarzania sytuacji podejrzliwych.
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służby do określonych działań. Po artykułach w prasie dochodzi do ferowania
wyroków.
Jednak wszystkie decyzje administracyjne były zgodne z prawem a działania były
jasne i przejrzyste.
Następnie Pan Wójt stwierdził, że dołożył za dużo sił, życia i środków, żeby teraz
ktoś robiła taki zamęt i ma zaszczyt reprezentować Gminę Sitno. Obecna sytuacja
zmusza do jeszcze większej pracy. Kto chce to niech startuje w najbliższych
wyborach.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Wójt poinformował, że otrzymał wiele
telefonów wsparcia i dlatego kandyduje na szóstą kadencję i apeluje o zakończenie
wojny polsko-polskiej tj. wojny Jarosławca z Sitnem.
Na tym zakończono realizację bieżącego punktu porządku obrad.

Ad. 8
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokół Nr XLIV/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 w głosowaniu jawnym przy
11 głosach za, 0 przeciw i 3 głosach wstrzymujących.

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

