Sitno, 28 lutego 2013 roku
ST - 0043/VI/32/2013
Protokół Nr XXXII/2013
Rady Gminy
w Sitnie
z dnia 28 lutego 2013 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 przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/125/08 Rady Gminy w Sitnie z dnia 12 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji oddziałom klas „0” w szkołach
podstawowych oraz szkołach publicznych prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie
Gminy Sitno.

5. Sprawozdanie Komisji Stałych z pracy za 2012 r.
6. Plany pracy Komisji Stałych na 2013 r.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Biłant Marek
2. Antoni Gazda
3. Juszczak Andrzej
4. Kozak Leszek
5. Mazurek Janusz
6. Mazurek Jerzy
7. Niedźwiedź Zygmunt
8. Ostapińska Dorota
9. Palikot Piotr
10. Pawlicha Bogdan
11. Stefańczuk Zbigniew
12. Szajnoga Marek
13. Tarkot Alina
14. Tukiendorf Edward

Radni nieobecni:
1. Borowiec Andrzej

-2Ad 1
Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad XXXII Sesji Rady Gminy w bieżącej kadencji dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Tukiendorf.
Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że z powodu choroby Wójt
w dniu dzisiejszym nie będzie uczestniczył w obradach sesji.
Następnie Przewodniczący powitał Radnych i sołtysów, a także gości
zaproszonych: Sekretarza Gminy Pana Mariana Bernata, Skarbnika Gminy
Panią Jolantę Hryciuk, kierownika GOPS Panią Barbarę Tor, kierownika GBP
Danutę Wrotniak, kierownika CK Agnieszkę Grzesiuk. Obrady rozpoczęły się
o godz. 1200 i trwały do godz. 1530.
Ad. 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził,
że w obradach uczestniczy 14 Radnych, co stanowi niezbędne quorum
potrzebne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś uwagi do
porządku obrad sesji.
Ponieważ uwag nie było Państwo Radni przyjęli proponowany porządek
obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w skład Komisji Uchwał
i Wniosków weszli nw. Radni: Zygmunt Niedźwiedź, Antoni Gazda i Janusz
Mazurek.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.4
Podjęcie uchwał
Pan Zygmunt Niedźwiedź odczytał kolejno projekty i propozycję Uchwał
celem ich podjęcia i omówienia:
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1) Uchwała Nr XXXII/178/2013 Rady Gminy Sitno z dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Pan Sekretarz omówił wszystkie działki zawarte w uchwale dotyczącej
zmian w planie, przestawiając ich zakres, właścicieli, jak również
przedstawiając je na mapie.
Następnie Pan Sekretarz powiedział, że trzeba poinformować mieszkańców
o możliwości składania wniosków do Gminy dot. zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, a także zmian przeznaczenia w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno.
Kolejno Pan Sekretarz powiedział, że trzeba będzie szukać pieniędzy na
wykonanie tych zmian.
Po pytaniach Radnych Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
2)

Uchwała Nr XXXII/179/2013 Rady Gminy Sitno z dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/125/08 Rady Gminy w Sitnie z dnia
12 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania
dotacji oddziałom klas „0” w szkołach podstawowych oraz szkołach
publicznych prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie
Gminy Sitno.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że wcześniejsza uchwała podjęta była w 2008 r.,
jednak w międzyczasie zmieniły się przepisy oświatowe. W § 1 w szkołach
publicznych niebyło wcześniej zapisu: „nie niższej niż kwota przewidziana na
jednego ucznia danego typu w subwencji oświatowej”. Teraz ten zapis został
dodany, a także zmienił się termin rozliczenia dotacji z 20 dnia miesiąca, na do
końca miesiąca i 30 dni po pierwszym i po drugim półroczu. Zmiana ta jest
podyktowana wynikami kontroli z NIK-u.
Dalej Pan Sekretarz powiedział, że w tej chwili jest kontrola ZUS-u
w szkołach.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymał protokół pokontrolny
z RIO, z którym każdy z Państwa Radnych może się zapoznać.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie
Uchwałę.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
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Sprawozdanie Komisji Stałych z pracy za 2012 r.
Plany pracy Komisji Stałych na 2013 r.
Jako pierwszy sprawozdanie z działalności Komisji Przedstawił
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Juszczak, wraz z planem
Pracy Komisji na rok 2013.
Następnie sprawozdanie i plan pracy na rok 2013 przedstawiła
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Alina Tarkot.
Kolejne sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty przedstawił
Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Marek Biłant, a także plan pracy na rok
2013.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa zostało odłożone na
późniejszy termin z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa.
Wszystkie wyżej wymienione sprawozdania i plany pracy dostępne są
w Urzędzie Gminy w pokoju obsługi rady.
Przewodniczący zapytał Radnych:, „czy mają jakieś uwagi do odczytanych
sprawozdań?”
Ponieważ uwag nie było Przewodniczący poddał pod głosowanie
odczytane sprawozdania z działalności Komisji Stałych.
Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad. 7
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
Sprawozdanie przedstawił w imieniu Wójta Gminy Sitno Sekretarz Gminy Pan
Marian Bernat.
Porusza zagadnienia:
1. Spółki wodnej – odbyło się spotkanie;
2. Remontu budynku Urzędu Gminy;
3. Sprawy sprzedaży alkoholu – przedstawienie rankingu sprzedaży alkoholu
w sklepach na terenie gminy.
4. Sprawy dofinasowania z PROW na Stanisławkę – otrzymaliśmy decyzję
o przyznaniu 196 tys. zł;
5. Sprawy asystentów rodziny – jest szansa zatrudnienia ze środków
zewnętrznych dwóch asystentów;
6. Sprawy Centrum Kultury – organizacja ferii dla dzieci w drugim tygodniu;
7. Sprawy sportowe – odbył się turniej siatkówki, tenisa stołowego;
8. Sprawy OSP – szkolenie;
9. Sprawy rolnictwa;
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do Centrum Kultury, która miała prowadzić Świetlicę środowiskową
w Stanisławce.
Następnie Pan Sekretarz powiedział, że jest propozycja, by Centrum
Kultury w Sitnie wraz z Biblioteką było otwarte w godzinach od 7 do 19,
a w związku z tym trzeba ustalić, w jakich godzinach, kto ma pracować.
Wstępnie z Panią Agnieszką Grzesiuk zostało ustalone, że ma ona pracować od
11 do 19, natomiast Pani Jadwiga Skowyra od 7 do 11. Pan Rafał Kiecana
będzie się zajmował „Orlikiem” i siłownią.
Kolejno Pan Sekretarz poinformował, że wystąpiliśmy z pismem do
Urzędu Marszałkowskiego o przekazanie nabytych dóbr, jeśli chodzi o Centrum
Kultury i Bibliotekę na własność Gminy. Będziemy pisać również pismo dot.
przekazania budynku w Stanisławce – wyrażenie zgody na przekazanie budynku
w Stanisławce na rzecz Centrum Kultury.
Dalej Pan Sekretarz omówił kwestię Ośrodka Zdrowia. Chodzi o remont
kanalizacji i instalacji elektrycznej.
Następnie Pan Sekretarz poinformował, że jest możliwość złożenia
projektu na modernizację centralnego ogrzewania w szkołach w Sitnie,
w Jarosławcu, a może jeszcze w Kolonii Sitno i w Horyszowie Polskim
z Norweskiego Funduszu. Trzeba się zastanowić, czy realizujemy tak jak jest
zawarte w budżecie tylko kotłownia w Sitnie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie umarzalnych jest 25% środków, czy też
składamy projekt do Norweskiego Funduszu, gdzie dofinasowanie wynosi do
85%. Jednak w tym przypadku trzeba zrobić dokumentację – kwota około
14,5tys. zł, audyt. W sumie trzeba zainwestować w przygotowanie projektu
około 20 tys. zł. Kompleksowy projekt na te szkoły byłby w granicach 200 tys.
euro dofinasowania i swoich środków trzeba dołożyć 15%-20% o ile przejdzie
projekt.
Następną kwestię, jaką poruszył Pan Sekretarz to chęć postawienia
zbiornika – 5000 l na olej napędowy. Zbiornik miałby być postawiony na placu
koło budynku Urzędu Gminy. Jednak też trzeba zrobić projekt – 7 tys. zł,
pozwolenie na budowę, a także trzeba zakupić zbiornik. Zbiornik miałby być
wykorzystywany na potrzeby obsługi samochodów gminnych.
Na koniec Pan Sekretarz poprosił, aby zastanowić się nad tymi wszystkimi
kwestiami, o których mówił.
Pan Pawlicha zapytał, jak wgląda sprawa wniosku na Cześniki.
Pan Sekretarz poinformował, że sprawa będzie skierowana do Sądu
Administracyjnego w związku z niesłusznym nieprzyznaniem środków na
realizację projektu.
Dalej Pan Sekretarz powiedział, że jeśli chodzi o projekt na Kornelówkę to
jesteśmy na liście rezerwowej- mamy 91 miejsce, a wchodzi 85 wniosków.
Pan Pawlicha zapytał,: „jak to się stało, że Cześniki zostały pominięte?”
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że my chcemy utworzyć muzeum fikcyjnie, co jest nie prawdą. Przedłożyliśmy
stosowne dokumenty na udokumentowanie tego, iż ma tam powstać muzeum –
przedstawiliśmy wykaz eksponatów.
Pan Przewodniczący poprosił, aby powrócić do tematu projektu
modernizacji kotłowni w szkołach z Funduszu Norweskiego i zdecydować, czy
przystępujemy do tego projektu, czy też nie.
Pan Marek Biłant zaproponował, aby poinformować szkoły o zamiarze
przystąpienia do tego projektu.
Pan Pawlicha zapytał:, „jaki jest koszt projektu?”
Pan Sekretarz powiedział, że 14,5 tys. zł chce projektant, trzeba jednak
jeszcze doprojektować solary, adoptować projekt na szkołę w Sitnie – Sitno
posiada pozwolenie prawomocne na budowę. Natomiast trzeba jeszcze
doprojektować solary na Kolonię Sitno i Horyszów Polski.
Pan Biłant zapytał: „ile jest planowanych w budżecie pieniędzy na ten rok
na kotłownię w Sitnie.
Pan Sekretarz powiedział, że było 315tys. zł, jednak 50 tys. zł zostało już
zabranych na zakup autobusu, a wiec jest 265tys. zł.
Pan Przewodniczący powiedział, że sprawa kotłowni w poszczególnych
szkołach jest również pilna.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przystąpienie do programu
modernizacji kotłowni w szkołach z Funduszu Norweskiego.
Za przystąpieniem do programu z Funduszu Norweskiego opowiedziało się
13 Radnych, 0 przeciw i 1 głos wstrzymujący się.
Ad. 8
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
Pan Pawlicha powiedział, że autobus jedzie z Cześnik- Kolonia Górna
zbiera dzieci, a następnie wysadza je koło Pani sołtys. Tak nie może być żeby
dzieci szły jeszcze drogą taki odcinek i przechodziły obok skrzyżowania do
szkoły. Trzeba to tak zmienić, aby dzieci wysiadały koło szkoły, a dopiero wtedy
autobus może zawracać i jechać dalej, bądź też niech autobus jedzie z dziećmi
na Cześniki –Kolonia Dolna i dopiero wysadzać dzieci koło szkoły.
Następnie Pan Pawlicha zaproponował, aby na wiosnę zrobić sesję
wyjazdową, zanim przystąpimy do jakiejkolwiek inwestycji tak, aby sprawdzić,
co ma być zrobione, a co jest już zrobione.
Pan Sekretarz zaproponował, by sesja objazdowa odbyła się w kwietniu
bądź w maju.
Pani Agnieszka Mańko zapytała, dlaczego z Jarosławca Dolnego dzieci nie
są zabierane autobusem do szkoły.
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Pani Mańko powiedziała:, „że rozumie, iż to jest blisko, ale w zimie to nie
jest blisko”.
Pan Sekretarz powiedział:, „…że w szczegółach są dyrektorzy szkół, są
kierowcy, są opiekunowie i to oni powinni zwrócić na to uwagę, jednak ta
sprawa będzie poruszona, ale proszę jeszcze ze swojej strony zgłosić to
w szkole”.
Pan Szajnoga zapytał, czy bus jeździ też na Reformę Jarosławiec.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że koło Reformy bus przejeżdża i zabiera dzieci.
Pan Szajnoga zapytał:, „kto płaci za światło przy samych torach
w Jarosławcu przy placu buraczanym?”
Pan Sekretarz odpowiedział, że kolej PKP.
Pan Biłant poinformował, że na jego ulicy nie świeci się lampa.
Pan Sekretarz w nawiązaniu do oświetlenia powiedział, że zostały
sprowadzone 4 platformy dla bocianów (Horyszów- Stara Kolonia, Janówka po
dwóch stronach i szkoła Horyszów Polski). Platformy otrzymaliśmy od
Regionalnej Ochrony Środowiska.
Ad. 9
Sprawy różne
Pan Szajnoga powiedział, że mieszkańcy wsi Jarosławca zwrócili się
z prośbą o wyłączenie gruntów rolnych ze Spółki Wodnej. Sprawa ta była
poruszona na zebraniu Spółki Wodnej, jednak żadnej nie było odpowiedzi.
W związku z tym Pan Szajnoga poprosił, żeby Pan Sekretarz zajął jakieś
stanowisko w tej sprawie tak, aby ta sprawa była załatwiona.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że w związku z tym, iż Gmina daje własne środki 15,5 tys. zł dla Spółki - musimy dopilnować, aby były one celowo
zagospodarowane. Należy się spotkać, pójść w teren, żeby można było określić,
co za te pieniądze można zrobić.
Pan Szajnoga powiedział, że od 5 lat zgłasza już potrzebę melioracji do
Spółki Wodnej, jednak Spółka mówi, iż nie ma pieniędzy i nie będzie nic robić.
Pan Sekretarz odpowiedział, że w tej chwili dają pieniądze własne i mamy
prawo decydować.
Pan Szajnoga zapytał, co z osobami, do których poszły upomnienia, że nie
płacą Spółki Wodnej, ponieważ niektórzy i tak nie zapłacą. Przyszło upomnienie
na 250 zł, a okazuje się, że jest 450 zł.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że od marca ubiegłego roku Spółka Wodna może
przeprowadzać egzekucje. Nasza Spółka wynajęła firmę i egzekwuje w ten
sposób pieniądze.
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w Jarosławcu w miejscu, w którym był kiedyś, ponieważ jest tam bardzo duże
zagrożenie tym bardziej, że jest to przy szkole.
Pan Sekretarz powiedział, że trzeba będzie się nad tym zastanowić.
Pan Szajnoga zapytał:, „czy jest już lista dot. kolektorów słonecznych?”
Pan Sekretarz powiedział, że jeszcze nie ma, choć miała być już
ogłoszona.
Pan Przewodniczący wracając do prośby Pana Szajnogi odnośnie Spółki
Wodnej powiedział:, „że my, jako Rada możemy jedynie zwrócić się z prośbą
do Spółki Wodnej o wyłączenie. Natomiast my, jako Rada nie mamy takiego
prawa, jedynie tylko walne zgromadzenie delegatów Spółki Wodnej”.
Następnie Przewodniczący oddał głos kierownik GOPS Pani Barbarze
Tor.
Pani Tor odczytała prośbę skierowaną do Rady Gminy w sprawie
zwiększenia w budżecie gminy środków na pomoc społeczną w § 4330 – zakup
usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 20tys. zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na
umieszczenie Pana Sławka Lichoty zam. w Stabrowie w Domu Pomocy
Społecznej.
Przewodniczący powiedział, że Rada Gminy przychyla się do przekazania
tych środków w miarę potrzeb.
Kolejno Przewodniczący poinformował, o otrzymaniu pisma w sprawie
poszukiwania gazu łupkowego w południowo-wschodniej Polsce, koncesja
„Grabowiec”. W związku z wykonywaną analizą akustyczną firma zwraca się
z prośbą o przekazanie informacji dotyczących obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze wiertni oraz w pasie
1000m od obszaru wiertni: G7 Ministrówka znajdującej się na terenie naszej
Gminy.
Dalej Przewodniczący poinformował o piśmie od Lubelskiego Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli informującym, iż od 30.04.2013r zaprzestają
świadczenia usług przyjmowania i unieszkodliwiania ścieków od mieszkańców
bloków z Sitna –LODR.
Przewodniczący wyjaśnił, że Ośrodek sprzedał mieszkania prywatnym
właścicielom, a nam teraz chce przekazać koszty odbierania odpadów.
Pan Juszczak stwierdził, że jeżeli mieszkania zostały sprzedane
prywatnym właścicielom to powstała tam wspólnota, a wiec wspólnota powinna
sama sobie zabezpieczyć odbiór odpadów, a nie Gmina.
Następnie Przewodniczący odczytał pismo od Komitetu Organizacyjnego
Prapremiery Filmu „Pieśń o Wypędzonych”. Komitet zwraca się z prośbą
o wsparcie organizacyjne i finansowe.
Pan Sekretarz poinformował, że w żaden sposób Gmina nie ma
możliwości dołożenia pieniędzy z budżetu na realizację tego filmu, ewentualnie
indywidualnie Radni mogą zrobić składkę.
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Dalej Przewodniczący odczytał pismo od mieszkańców wsi CześnikiKułaczówka, którzy zwracają się z prośbą o położenie nawierzchni asfaltowej
na drodze gminnej na odcinku od drogi powiatowej w kierunku Kułaczówki.
Pan Pawlicha powiedział, żeby nie kłaść asfaltu na drodze gruntowej
w kierunku Pana Słotwińskiego tylko, żeby położyć od drogi powiatowej
w kierunku „miasteczka”.
Pan Jerzy Mazurek powiedział, że nie tylko tam, jest to jedna droga,
której zostało tylko do zrobienia 100m (wyłożone kamieniem).
Ad. 10
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
Protokół Nr XXXI/2013 wyłożony był do wglądu bezpośrednio w trakcie
obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Państwo Radni zapoznali się
z Protokołem i czy są do niego uwagi.
Państwo Radni nie wnosili uwag i przyjęli Protokół Nr XXXI/2013
w głosowaniu jawnym przy 11 głosach za, 0 – przeciw i 3 głosach
wstrzymujących się.
Ad. 11
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Protokołował: Piotr Harczuk

Edward Tukiendorf

