Sitno, 26 marca 2015 roku

ST. 0002.VII.7.2015
Protokół Nr VII/2015

Rady Gminy
w Sitnie
z dnia 26 marca 2015 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 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2016 środków
stanowiących fundusz sołecki.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sitno na lata 2015-2021,
- w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie
przyjęcia standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. 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
10. Sokołowski Dariusz
11. Szawarski Ryszard
12. Tokarz Kazimierz
13. Torba Janusz
14. Wydmański Władysław
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Radni nieobecni:
1. Polski Robert

Ad. 1
Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad VII Sesji Rady Gminy w bieżącej kadencji dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Klikicki.
Przewodniczący powitał Radnych, sołtysów, a także zaproszonych gości: Wójta
Gminy Pana Mariana Bernata, Z-cę Wójta Pana Kajetana Protasa oraz Skarbnika
Gminy Panią Jolantę Hryciuk, jak również pozostałych gości: Panią Agnieszkę
Grzesiuk Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Panią Barbarę Tor
kierownik GOPS oraz przedstawiciela KRUS Pana Tomasza Kasprzyckiego
Obrady rozpoczęły się o godz. 1200 i trwały do godz. 1815.
W pierwszej kolejności Przewodniczący udzielił głosu Panu Kasprzyckiemu.
Pan Kasprzycki poinformował, że w KRUS-ie zajmuje się sprawami
wypadkowości i prewencji związanej z wypadkami w gospodarstwach. Dalej
przedstawił problem wypadkowości i zapobiegania wypadkom w gospodarstwach
oraz zasady BHP (materiały z wystąpienia stanowią załącznik do dokumentacji
z sesji).
Kolejno Przewodniczący powitał Panią Chmiel z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Sitnie, a następnie oddał jej głos.
Pani Chmiel poinformowała o dyżurach w pokoju nr 6 w Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie, celem wypełniania wniosków obszarowych.
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 Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad pytając,
czy są do niego uwagi.
Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad 4 uchwał dot. złożenia
skarg m.in. na opinię Kuratora Lubelskiego, a także na rozstrzygnięcia nadzorcze
Wojewody Lubelskiego dot. uchwał związanych z oświatą.
Dalej Pan Wójt powiedział „jest szansa żeby złożyć skargi do Sądu na te
4 rozstrzygnięcia – mamy na to 30 dni”.
Kolejno Pan Wójt omówił jakich spraw dotyczą rozstrzygnięcia.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że mija 34 dzień, a my od Związku
Nauczycielstwa Polskiego nie mamy do tej chwili opinii.
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Następnie Pan Wójt zacytował pismo od rodziców skierowane do Rzecznika
Praw Dziecka.
Pan Wójt stwierdził, że rodzice celowo nie zapisują dzieci do Przedszkola
Samorządowego w Sitnie, co powoduje, że jest 71 uczniów w Szkole Podstawowej
w Sitnie, a nie 66 uczniów.
Dalej Pan Wójt powiedział, że do przedszkola i do klasy „0” nie ma subwencji
oświatowej, są to tylko pieniądze własne samorządowe, dlatego też niech
rozstrzygnie to Sąd.
Pan Wydmański stwierdził, że błąd został popełniony już na samym wstępie,
ponieważ Rada podjęła taką decyzję, kiedy wiadomo było, że nie jest to jeszcze
prawnie uregulowane, dlatego że nie był jeszcze zlikwidowany oddział przedszkolny
jak już utworzono Przedszkole.
Pan Wójt odpowiedział, że jest to nieprawda, ponieważ oddział został
zlikwidowany w momencie, kiedy powstało przedszkole.
Pan Wójt stwierdził, że nie walczy o 400tys. zł dla siebie tylko dla gminy.
Pan Biłant zapytał, czy był ogłoszony konkurs na dyrektora Przedszkola.
Pan Wójt powiedział,: „(…) że Przedszkole zostało utworzone 3 lutego 2015
roku. Żeby przedszkole miało uczniów na wrzesień 2015 -2016, musi być osoba,
która przeprowadzi rekrutację. Ta osoba może być z grona nauczycieli tej szkoły lub
konkursu. Tylko na przeprowadzenie konkursu trzeba 3 miesiące, a w związku z tym
proszę powiedzieć, kiedy konkurs przeprowadzić, jak my nie wiemy, czy będziemy
mieli dzieci. Rozmawiałem z nauczycielami tej szkoły i nikt nie chciał się zgodzić na
pełnienie funkcji dyrektora Przedszkola, więc co miałem zrobić. Zatrudniam
w związku z tym nauczyciela dyplomowanego i powierzam mu obowiązki dyrektora
na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy na 5/25 etatu a ten robi rekrutację. A nikt nie
robi konkursu na 5/25 etatu”.
Pan Biłant zapytał, czy na chwilę obecną mamy dwa odziały czy jeden.
Pan Wójt odpowiedział, że mamy jeden oddział dopiero od września planowane
są dwa odziały jak będą dzieci.
Pan Biłant powiedział, że chce zobaczyć szkoły stowarzyszeniowe.
Pan Wójt odpowiedział, że nie widzi problemu w zobaczeniu szkół
stowarzyszeniowych.
Z-ca Wójta powiedział, że skupiliśmy się tylko na oświacie i na walce
politycznej, a w związku z tym jest prośba do Komisji Rewizyjnej i Budżetowej,
żeby zastanowić się nad finansami, bo gronu pedagogicznemu nie zależy, żeby gmina
się rozwijała.
Dalej Z-ca Wójta przedstawił możliwości gminy i zobowiązania na najbliższe
lata.
Pan Przewodniczący poinformował o otrzymanych rozstrzygnięciach
nadzorczych, które następnie zostały rozdane Radnym (dotyczące 4 uchwał
w sprawie złożenia skargi) i są to:
- Opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2015 roku nr
WEP.542.20.2.2015.WJ;
3

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 09.03.2015 nr PN-II.4131.98.2015
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Sitno Nr IV/21/2015;
- Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 18.03.2015 nr PN-II.4131.92.2015
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Sitno Nr V/22/2015;
- Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 18.03.2015 nr PN-II.4131.111.2015
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Sitno Nr V/23/2015;
Pan Biłant zaproponował, aby w gminie wprowadzić budżet partycypacyjny
w wysokości od 1% do 5 % - na razie jest to wniosek ustny, dlatego też dobrze by
było, żeby każdy Radny wypowiedział się co myśli na ten temat.
Pan Przewodniczący stwierdził, że jeżeli chodzi o ten proponowany budżet
(partycypacyjny), który polega na konsultacjach społecznych z mieszkańcami, to
takie konsultacje były prowadzone na zebraniach ze społecznością, w każdym
z sołectw na wyborach sołeckich, na których była ogromna frekwencja.
Następnie Przewodniczący powiedział, że teraz i tak środki są już
zarezerwowane na ten rok, natomiast bliżej budżetu na rok 2016 będzie pod koniec
wakacji, a w związku z tym zaproponował realizację sesję objazdowej w okresie
wakacyjnym.
Pan Szawarski poprosił Pana Biłanta o wyjaśnienie czym jest budżet
partycypacyjny.
Pan Biłant wyjaśnił, że budżet partycypacyjny polega na tym, iż z sumy budżetu
wyodrębniamy kwotę procentowo i to jest do ustalenia jaki jest to procent, czy 1%
czy więcej. Mieszkańcy składają wnioski, co do przeprowadzanych inwestycji, jakie
by chcieli przeprowadzić. Rada decyduje i wybiera kilka wniosków, a następnie jest
losowanie i ten wniosek, który wygrywa jest realizowany.
Pan Wójt stwierdził, że mamy fundusz sołecki, który jest identyczny, też
decyduje Rada, który jest na kwotę 282tys. zł.
Pan Biłant powiedział, że fundusz sołecki przyznawany jest na jednego
mieszkańca i zależy od wielkości sołectwa, a budżet partycypacyjny obejmuje całą
gminę.
Pan Wójt powiedział, że rozumie to ale nas nie stać na wprowadzanie jeszcze
innego budżetu.
Pan Gąsior powiedział, że mieszkańcy sami decydują, na co jest przeznaczany
fundusz sołecki i nie zgadza się ze stwierdzeniem Pana Biłanta, że Radni nie wiedzą
czego chcą mieszkańcy, ponieważ on jako Radny wie czego chcą jego mieszkańcy –
dróg.
Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem proponowanego porządku
obrad sesji wraz z zaproponowanymi przez Pana Wójta 4 dodatkowymi uchwałami,
które były ww.
Państwo Radni przyjęli proponowany porządek obrad wraz z ww. zmianami
przy 11 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się.
-
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Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by w skład Komisji Uchwał
i Wniosków weszli nw. Radni: Janusz Torba, Teresa Chmiel i Janusz Mazurek.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu przy 10 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się
Zanim zostały odczytane uchwały Pan Wójt przekazał Radnym następujące
materiały związane z wprowadzonymi do porządku obrad uchwałami:
- Ponowne wystąpienie do Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej
opinii Nr WEP.542.20.2.2015WJ z dnia 2 marca 2015 r. dotyczące przekazania
prowadzenia Szkoły Podstawowej w Sitnie Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji
Gminy Sitno i Okolic z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy.
- Odpowiedź Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 marca 2015 r.
nr WRE.542.20.3.2015.WJ na ww. pismo Pana Wójta z dnia 5 marca 2015r.
- Uzasadnienie do Uchwał dotyczących rozstrzygnięcia nadzorczego i decyzji
Kuratora Oświaty.
Ad. 4
Przyjęcie uchwał
Pani Teresa Chmiel odczytała kolejno projekty Uchwał celem ich podjęcia:

Uchwała Nr VII/27/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2016
środków stanowiących fundusz sołecki.
Pan Przewodniczący poinformował Radnych, że zmieniła się podstawa prawna
w ww. uchwale, a w związku z tym w tej chwili otrzymali ponownie projekt uchwały
z właściwą podstawą prawną.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do projektu uchwały
zmiany.
Za wprowadzeniem poprawki wszyscy Radni opowiedzieli się jednogłośnie.
Pan Biłant zapytał Przewodniczącego, czy nie można byłoby w protokole
umieszczać, informacji jak dany Radny głosował na uchwałę.
Pan Przewodniczący odpowiedział, że do tej pory było tak praktykowane
i w innych Radach też tak było, iż nie było wypisywane kto jak głosował nad daną
uchwałą, a w związku z tym myślę, że nadal powinno tak pozostać, jednak jeśli
wszyscy Radni zechcą, żeby było wypisywane to możemy to zmienić.
Z-ca Wójta dodał, że zastanowimy się jakie są aspekty prawne tej propozycji.
1.
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Pan Wójt stwierdził, że w konsekwencji może się okazać, iż Radni decydując się
na pisanie w protokole, kto jak głosował nad daną uchwałą później będą mieli
pretensję sami do siebie, w przypadku kiedy stwierdzą, że nieodpowiednio
zagłosowali.
Dalej Pan Wójt powiedział, iż wie że powstał Klub Radnych, ale nie dzielmy tej
Rady.
Pan Wydmański powiedział, że Klub Radnych miał prawo powstać i powstał.
Pan Wójt powiedział, chciałby aby najpierw radzić w Komisji Budżetowej,
a później w Klubie. Komisja Budżetowa musi mieć przyjęty Plan Pracy, jednak do
tej pory nie ma go przyjętego.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że jeżeli chodzi o propozycję Pana Biłanta to
trzeba zastanowić się nad kwestiami prawnymi tej sprawy i nad technicznymi
aspektami – zakup kamery.
Kontynuując, Przewodniczący stwierdził, że można zastanowić się nad tą
sprawą na następnej sesji, aby zrobić głosowanie.
Większość z Radnych wyrażała dezaprobatę na propozycje Pana Biłanta.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie ww. uchwały.
Po odczytaniu uchwały Pan Przewodniczący otworzył dyskusje na temat
uchwały.
Pan Wójt powiedział, że ta uchwała jest między innymi tym o czym
dyskutowaliśmy wcześniej z tą różnicą, iż obejmuje tylko miejscowość, a Panu
Biłantowi, chodziło o całą gminę. Jednak generalnie wiemy wszyscy, że każdy Radny
i sołtys chce w swojej wsi coś zrobić.
Następnie Pan Wójt powiedział, że to o co chodzi Pan Biłantowi będzie
poruszane na następnej sesji – o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi,
sprawozdanie z działalności organizacji pożytku i sprawozdanie z współpracami
z organizacjami i ze środowiskami.
Kolejno Pan Wójt powiedział, że 21 stycznia 2015 roku były przeprowadzone
takie konsultacje w zakresie wydatków gminy. W spotkaniu uczestniczyło 43 osoby
w tym ZNP, nauczyciele.
Dalej Pan Wójt przedstawił przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego dla
poszczególnych sołectw – konieczna jest zmiana przeznaczenia w niektórych
sołectwach zgodnie z ustaleniami na sesji sołtysów.
Ponadto Pan Wójt poinformował że w roku 2016 planowana jest przebudowa
drogi od Szkoły w Jarosławcu do LHS – przejazdu. Na tym odcinku mamy
zaplanować chodnik z dwóch stron, poszerzenie drogi i uporządkowania. A także na
odcinku tej samej drogi w Karpiu od Pana Gila do granicy z Gminą Miączyn –
chodnik z dwóch stron poszerzenie drogi, zrobienie zatok i uporządkowania. Na ten
cel jest przeznaczone 12,6mln zł wstępnie wg. informacyjnego pisma z GDDKiA.
Pan Tokarz zapytał, czy fundusz sołecki zostaje na tym samym poziomie jak
w poprzednim roku.
Pan Wójt odpowiedział, że zostaje na tym samym poziomie.
W związku z brakiem więcej pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie
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omówioną Uchwałę.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr VII/28/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Pan Wydmański zapytał czy są jakieś istotne zmiany w uchwale budżetowej.
Pani Skarbnik omówiła zmiany w uchwale budżetowej.
Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, że w budżecie do końca marca należy
utworzyć rozdziały przy oświacie dot. rozliczania uczniów niepełnosprawnych.
Pan Wydmański zapytał, o upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów
i pożyczek, czy jest sprecyzowane na co mają być te środki.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że 700tys. zł jest na projekt dot. instalacji kolektorów
słonecznych.
2.

W związku z brakiem więcej pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
W głosowaniu brało udział 13 Radnych bowiem jeden z Radnych za zgodą
Przewodniczącego opuścił na chwilę sesję.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3.

Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sitno na lata 2015-2021.

Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała ta jest konsekwencją uchwały
poprzedniej
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Pani Skarbnik omówiła zasadność podjęcia tej uchwały i poinformowała, że
mamy pozytywną opinię z RIO w tej sprawie.
Pan Wydmański zapytał, czy kwota 792 400zł są to zobowiązania, które
mieliśmy na koniec grudnia.
Pani Skarbnik potwierdziła, że tak.
Pan Wydmański zapytał następnie, czy kwota 114 100 zł jest już za rok 2015.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to deficyt z tego roku.
Z-ca Wójta omówił potrzeby gminy w zakresie inwestycji, dróg, pożarnictwa
itp.
Pan Wójt dodał, że jak nie zrównoważymy dochodów bieżących z wydatkami,
to może być taka sytuacja, że w miesiącu grudniu zabraknie na wynagrodzenia dla
pracowników, czy nauczycieli.
4.
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W między czasie na obrady sesji powrócił Radny, a w związku tym w dalszej
części obrad brało już udział 14 Radnych.
W związku z brakiem więcej pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 3 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem
form finansowych.
Pan Przewodniczący wyjaśnił ,że zmiana dotyczy § 3, gdzie wcześniejszy zapis
brzmiał , iż Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego, a powinno być: „Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia”, dlatego też zmieniamy na ten zapis.
Pan Wydmański poprosił o wyjaśnienie jeszcze Pana Wójta.
Pan Wójt wyjaśnił, że są dwa rodzaje uchwał Rady Gminy – uchwały, które nie
są aktami prawa miejscowego i obowiązują na terenie gminy lub części i nie muszą
być publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz uchwały,
które są aktami prawa miejscowego i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Pan Wydmański zapytał: „(…) o jaki chodzi standard realizacji zadań
publicznych w tej uchwale, czy że nie trzeba jakiś zamówień publicznych”.
Pan Wójt odpowiedział, że generalnie jest to wszystko związane konsultacjami
z organizacjami pozarządowymi.
Dalej Pan Wójt powiedział, że w miesiącu kwietniu przekaże sprawozdanie
o współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5.

W związku z brakiem więcej pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
W głosowaniu brało udział 13 Radnych.
Państwo Radni przyjęli Uchwałę w głosowaniu jawnym przy 10 głosach za,
przeciw 0 i 3 głosach wstrzymujących się.
Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Pan Wójt poprosił o uzupełnienie uchwały poprzez wpisanie informacji
o rozstrzygnięciu nadzorczym, ponieważ w momencie przekazywania uchwały nie
było jeszcze tego rozstrzygnięcia.
Pan Przewodniczący zaproponował, aby w uchwale wpisać dwie daty dotyczące
dot. rozstrzygnięcia, czyli datę rozstrzygnięcia i datę doręczenia rozstrzygnięcia.
Pan Wydmański zapytał, czy decyzja o skardze musi być podejmowane
w formie uchwały.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że w związku z wymogami prawnymi, jest taki
obowiązek.
6.
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W związku z brakiem więcej pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
W głosowaniu brało udział ponownie 14 Radnych.
Państwo Radni przyjęli Uchwałę w głosowaniu jawnym przy 10 głosach za,
przeciw 3 i 1 głosie wstrzymującym się.
7.

Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
wniesienia skargi na negatywną opinię w sprawie przekazania Szkoły
Podstawowej w Sitnie Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Gminy Sitno
i Okolic C.L.

Pan Wójt wyjaśnił, czego dotyczy uchwała.
Pan Szawarski zapytał, czy Komisja Budżetowa jest za tym, aby zaprzepaścić te
oszczędności, które ewentualnie byłyby z tytułu przekształcenia szkoły, czy też za
tym aby zyskać oszczędności.
Pan Wydmański stwierdził, że nie chodzi tu o oszczędność 400 tys. zł, tylko
o tym, że musimy działać zgodnie z prawem.
Pan Wójt wyjaśnił, że nie są to jeszcze decyzje prawomocne.
Pan Wydmański stwierdził, że najpierw powinniśmy znać możliwości prawne,
a potem dopiero podejmować uchwały.
Pan Wójt powiedział, że nie jest to wszystko jasne, a więc zobaczymy jak
będzie.
Pan Torba zapytał: „(…) jak to jest skoro do klasy „0” nie ma dopłaty, do
przedszkola też nie ma dopłaty subwencji, to teraz czy jeśli jest 77 uczniów, to tych
77 uczniów jest zobligowanych do brania dotacji – subwencji”.
Pan Wójt odpowiedział, że nie – subwencja jest przekazywana tylko na 66
uczniów.
Pan Torba powiedział,: „(…) że albo są ci uczniowie albo ich nie ma w takim
wypadku”.
Pan Przewodniczący dodał, że subwencja oświatowa jest przekazywana na
uczniów klasy od I do VI.
Po zakończonej dyskusji na temat Szkoły
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę.

Podstawowej

w

Sitnie

Państwo Radni przyjęli Uchwałę w głosowaniu jawnym przy 10 głosach za,
przeciw 2 i 2 głosach wstrzymujących się.
8.

Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
wcześniej Uchwałę.
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Państwo Radni przyjęli Uchwałę w głosowaniu jawnym przy 10 głosach za,
przeciw 3 i 1 głosie wstrzymującym się.
9.

Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
wcześniej Uchwałę.
Państwo Radni przyjęli Uchwałę w głosowaniu jawnym przy 10 głosach za,
przeciw 3 i 1 głosie wstrzymującym się.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Sitno mgr Marian Tadeusz Bernat.
Poruszył zagadnienia:
1. Spraw bieżących;
2. Spotkania w sprawie funduszu sołeckiego;
3. Poprawy dróg gminnych;
4. Kanalizacji ( problem z siecią tłoczną na osiedlu w Jarosławcu, która się zapycha);
5. Zakończonych zebrań sołeckich ( dot. wyborów sołtysów);
6. Pochówku (w Horyszowie Polskim - 28 osób zginęło w Sitnie w okresie
wojennym);
7. Harmonogramu sesji sołtysów;
8. Drogi w Stabrowie ( Reforma Stabrów - Karp);
9. Funduszu sołeckiego( Pan Wójt przedstawił zmiany przeznaczenia funduszu
sołeckiego w poszczególnych sołectwach, ze wyszczególnieniem chodników,
świetlic, oświetlenia, poprawy dróg);
Pan Gąsior poinformował, że jeśli chodzi o fundusz sołecki na Stanisławce, to
na zebraniu z funduszu był przewidziany remont remizy (remont elewacji) i posadzka
w garażu, a nie bramki za 3tys.zł.
Pan Wójt powiedział, że bramki te zostaną wykreślone.
Pan Kozak powiedział, że z funduszu sołeckiego w Kornelówce przewidziane
jest 11tys. zł na kwiatki, kiedy chodnik trzeba poprawić.
Pan Wójt poinformował, że zaczynają się problemy z busami szkolnymi, które
należałoby już remontować, na skutek złego stanu dróg.
Pan Torba powiedział, że należałoby najpierw zacząć myśleć o poprawie dróg.
Pan Wójt odpowiedział, że nikt nie mówił, iż nie myślimy o poprawie dróg.
Dalej Pan Wójt poinformował, że niedługo będą ogłoszone konkursy na drogi
z PROW-u, a wtedy gmina będzie mogła pozyskać do 3mln zł na drogi, ale
konieczne są środki własne, które musimy wygospodarować.
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Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
Interpelacje zostały zrealizowane wraz ze sprawami różnymi.
Ad. 7
Sprawy różne
Pan Szawarski stwierdził, że niektóre z podpisów pod pismem skierowanym od
rodziców do Rzecznika Praw Dziecka są najprawdopodobniej sfałszowane.
Pan Przewodniczący okazał oryginał tego samego pisma, z którego wynikało,
że podpisy nie są raczej sfałszowane.
Pan Torba zapytał, czy ze świetlic bądź domów kultury mogą korzystać wszyscy
czy też nie.
Pan Wójt wyjaśnił, że świetlice wiejskie są dla mieszkańców.
Z-ca Wójt przedstawił informację odnośnie spraw sportowych oraz
zapotrzebowania dla OSP w Gminie Sitno.
Pan Tokarz zapytał, ile jest pieniędzy dla gminy z tytułu korzystania z byłego
placu buraczanego w Sitnie.
Pan Wójt odpowiedział, że ziemia i gruz składowana na tym palcu jest Gminy,
natomiast sól jest GSU, jednak w zamian Pan Mirek użycza nam koparki nieodpłatnie
w miarę potrzeby.
Pan Kozak poprosił, aby przełożyć chodnik koło Pana Gruszki w Kornelówce
i poprawić drogę.
Pan Gąsior zapytał, o odbiór śmieci od Pana Jeża z Rozdół, który skarżył się, że
do niego samochód nie dojeżdża.
Pan Wójt poinformował, że Pan Surmacz złożył ofertę na odkrzaczanie – cena
24gr za m2 (za 1km krzaków o szerokości 2m w granicach 400zł).
Dalej Pan Wójt poprosił Radnych, aby zorientowali się w terenie, gdzie są
jeszcze do wycięcia krzaki i przekazali taką informację do Gminy – chodzi o tereny
gminne.
Pan Torba zapytał, Z-cę Wójta jaką rolę będzie pełnił dalej w Gminie.
Z-ca Wójta wyjaśnił, że na chwilę obecną pracuje, a decyzja należy do Wójta.
Pan Wójt powiedział, że to on bierze ciężar na siebie i na pewno nie będzie tak,
iż będzie sekretarz i zastępca wójta, będzie albo jedno albo drugie.
Pan Gąsior zapytał o wiatraki i korzyści z tym związane.
Pan Wójt wyjaśnił, że w przypadku instalacji wiatraków moglibyśmy mieć
dochód od budowli około 2% do budżetu gminy. W przypadku wiatraków za
10mln zł to jest do budżetu 200tys. zł.
Pan Ryszczuk powiedział, że w naszych szkołach nie ma osób przeszkolonych,
które mogłyby podać dziecku choremu np. na cukrzyce insuliny, a w związku z tym
czy można by przeszkolić taką osobę.
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Pani Chmiel stwierdziła, że nauczyciel się tego nie podejmie, może to zrobić
albo pielęgniarka, albo rodzice muszą podać.
Pan Wójt omówił gospodarkę niskoemisyjną.
Pan Biłant zapytał, czy w gminie jest wyznaczone miejsce na składowanie
niesegregowanych odpadów, takie jak opony itp.
Pan Wójt odpowiedział, że takie miejsce będzie wydzielone w Sitnie koło
warsztatu gminnego i zacznie funkcjonować od końca kwietnia.
Pan Szawarski, zapytał o działkę w Sitnie, która miała być ewentualnie
zakupiona na poszerzenie boiska przy szkole.
Pan Wójt odpowiedział, że w dniu dzisiejszym dzwonił Pan Bochyński
i zażyczył sobie za działkę w granicach 100tys. zł, co jest w ogóle nie do przyjęcia.
Pan Wydmański, zapytał czy byłaby możliwość aby szkoło i plastiki były
odbierane w cyklach miesięcznych.
Pan Wójt powiedział, że wszystko będzie zależało od możliwości finansowych,
niedługo kończy nam się umowa, będzie ogłaszany przetarg i zobaczymy.
Przewodniczący zaproponował, wprowadzenie kontroli wyrywkowej, celem
ustalenia, czy śmieci są segregowane, czy też nie.
Następnie Przewodniczący odczytał pismo o utworzeniu Klubu Radnych pod
nazwą „Rozwój Gminy Sitno, Gospodarność i Uczciwość” w skład, którego wchodzą
następujący Radni: Biłant Tomasz, Polski Robert, Ryszczuk Jan i Wydmański
Władysław.
Dalej Przewodniczący odczytał wniosek Klubu w sprawie umieszczenia
w składzie Komisji Rewizyjnej Pana Tomasza Biłanta.
Przewodniczący powiedział, że związku z tym wnioskiem musimy się teraz
zastanowić, czy zmieniamy skład osobowy Komisji Rewizyjnej, czy też zmieniamy
Statut Gminy i zwiększamy ilość osób w Komisji Rewizyjnej. Trzeba się będzie nad
tym zastanowić i rozwiązać to na przyszłej sesji.
Z-ca Wójt zaproponował, aby przygotować na następną sesję możliwe opcje.
Pan Szawarski jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował
zwiększenie składu osobowego Komisji.
Pan Wójt stwierdzi, że 4 osoby w komisji to nie jest dobre rozwiązanie,
ponieważ może być problem przy głosowaniu.
Pan Szawarski przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18
lutego br., na którym przyjęto Plan Pracy na rok 2015.
Przewodniczący odczytał wnioski sołtysa ze Stabrowa i Pana Biłanta dot.
poprawy drogi gruntowej na odcinku remiza- reforma oraz drogi od Państwa
Praczuków w kierunku południowym.
Pan Wójt wyjaśnił, że drogi te zostały poprawione w miarę dostępnych środków
od drogi krajowej.
Następnie Przewodniczący odczytał pismo Pani Bury Teresy z Czołek z dnia
16.02.2015 r., a następnie odpowiedz Pana Wójta na to pismo.
Kolejno Przewodniczący odczytał wnioski sołtysa ze wsi Jarosławiec Pana
Ożoga dot. potrzeby poprawy chodnika przy drodze krajowej nr 74 oraz na montaż
nowych przystanków takich jak w innych miejscach miejscowości.
12

Dalej Przewodniczący odczytał wniosek z sołectwa wsi Cześniki z prośbą
o postawienie dodatkowego przystanku MZK na trasie Cześniki - Boży Dar
(dokładna lokalizacja obok posesji Pana Mazur Robert).
Pan Wójt powiedział, że zastanowimy się nad tym.
Przewodniczący odczytał również pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informujące, iż nie udzielono nam
umorzenia pożyczki wziętej na porządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Sitno.
Pan Wójt wyjaśnił, że udało nam się jedynie przesunąć termin spłaty tej
pożyczki.
Na koniec Przewodniczący odczytał pismo od Wójta Gminy Komarów-Osada
z prośbą o dofinasowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Komarowie-Osada z siedzibą w Wolicy Brzozowej w 2015 roku w kwocie
5 918,40zł – z Gminy Sitno w zajęciach uczestniczy 6 osób).
Pan Wójt powiedział, że zobaczymy jaka będzie opinia Radcy w tej sprawie
i zobaczymy, ale najprawdopodobniej odmówimy tej wpłaty.
Pan Wydmański poprosił, aby rozpocząć już pracy przy boisku na osiedlu
w Jarosławcu.
Pan Wójt odpowiedział, że trzeba będzie poczekać, ponieważ teraz robimy
drogi.
Pan Wydmański poinformował, że nie dostali jako mieszkańcy Jarosławca
Dolnego odpowiedzi na pismo z dnia 3 lutego w sprawie poprawy drogi między
zakładem rolnym, a osiedlem.
Pan Wójt odpowiedział, że będzie to realizowane.
Pan Wydmański przekazał Przewodniczącemu wzór umowy z Werbkowic na
podłączenie Internetu, która jest bez zobowiązań, a w związku z tym możemy ją
w każdej chwili zerwać.
Ponadto Radni otrzymali też następujące materiały:
- Harmonogram sesji sołtysów;
- Komunikat zakaz palenia śmieci;
- Gospodarka odpadami ( pismo);
- Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.( pismo dot. odmian zbóż);
- wykaz danych teleadresowych do sołtysów;
- Kalendarz imprez sportowych Gminy Sitno na 2015 rok;
- Planowane imprezy kulturalno-oświatowe.
Kopie wszystkich wyżej wymienionych i odczytanych pism stanowią załącznik
do materiałów z sesji.
Ad. 8
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokół Nr VI/2015 wyłożony był do wglądu bezpośrednio w trakcie obrad
sesji.
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Państwo Radni zapoznali się z tym
Protokołem i czy są do niego uwagi.
Następnie Państwo Radni przyjęli ww. Protokół w głosowaniu jawnym
przy 13 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się.
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:

Piotr Harczuk

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Klikicki
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