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Protokół Nr I/2006

Rady Gminy
w Sitnie
z dnia 27 listopada 2006 roku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Sitno.
3. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Określenie stanu liczbowego Komisji Stałych.
10.Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Rewizyjnej.
11.Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju.
12.Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej,
Ochrony Zdrowia i Sportu.
13.Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska.
14.Ustalenie wysokości miesięcznych ryczałtów dla Radnych Gminy Sitno.
15.Sprawy różne.
16.Podjęcie uchwał.
17.Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Adamczuk Małgorzata
2. Brzozowski Janusz
3. Gazda Antoni
4. Juszczak Andrzej
5. Karski Aleksander
6. Kozak Leszek
7. Łuczyszyn Lucjan
8. Mazurek Janusz
9. Mazurek Jerzy
10. Monastryski Ryszard
11. Niedźwiedź Zygmunt
12. Pawlicha Bogdan
13. Szajnoga Marek
14. Tukiendorf Edward
15. Wrotniak Mieczysław

-- 2 -Ad 1
Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad I Sesji Rady Gminy w bieżącej kadencji dokonał Radny
najstarszy wiekiem obecny na posiedzeniu – Pan Lucjan Łuczyszyn.
Pan Łuczyszyn powitał Radnych a także gości zaproszonych: Wójta Gminy Pana
Kajetana Protasa, Sekretarza Gminy Pana Mariana Bernata, Skarbnika Gminy Panią
Marię Lichotę, Radcę Prawnego Panią Stanisławę Bielecką.
Następnie Pan Lucjan Łuczyszyn poinformował zebranych, że jako Radny najstarszy
wiekiem będzie prowadził obrady sesji do chwili wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy.
Następnie Pan Łuczyszyn poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
Pana Kazimierza Senia o wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze.
Pan Kazimierz Seń przedstawił wyniki wyborów w Gminie Sitno a następnie
wspólnie z Wójtem Gminy Panem Kajetanem Protasem i Sekretarzem Panem
Marianem Bernatem wręczyli zaświadczenia zebranym Radnym, składając
jednocześnie im życzenia owocnej pracy.
Obrady rozpoczęły się o godz. 10°° i trwały do godz. 13°°.

Ad 2
Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Sitno
Pan Lucjan Łuczyszyn przedstawił formę złożenia ślubowania – po odczytaniu
roty ślubowania kolejno wyczytani Radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”
(można dodać zwrot „tak mi dopomóż Bóg”).
Następnie Pan Łuczyszyn odczytał rotę ślubowania a kolejno wyczytani Radni
wypowiedzieli słowo „ślubuję”:
1. Adamczuk Małgorzata
2. Brzozowski Janusz
3. Gazda Antoni
4. Juszczak Andrzej
5. Karski Aleksander
6. Kozak Leszek
7. Łuczyszyn Lucjan
8. Mazurek Janusz
9. Mazurek Jerzy
10. Monastryski Ryszard
11. Niedźwiedź Zygmunt
12. Pawlicha Bogdan
13. Szajnoga Marek
14. Tukiendorf Edward
15. Wrotniak Mieczysław

-- 3 -Ad. 3
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Pan Lucjan Łuczyszyn na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach
uczestniczy 15 Radnych co stanowi pełne quorum potrzebne do podejmowania
uchwał.
Następnie Pan Łuczyszyn przedstawił proponowany porządek obrad pytając czy są
uwagi do tego porządku.
Państwo Radni nie wnosili uwag i przyjęli proponowany porządek jednogłośnie
w głosowaniu jawnym.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokół z sesji Nr XLVI z dnia 27 października 2006 r. wyłożony był do wglądu
bezpośrednio w trakcie obrad sesji.
Pan Lucjan Łuczyszyn zapytał czy Państwo Radni zapoznali się z tym protokołem
i czy są do niego uwagi.
Państwo Radni nie wnosili uwag i przyjęli ww. protokół jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.

Ad. 5
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
W skład Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano następujące osoby: Lucjan
Łuczyszyn, Mieczysław Wrotniak, Antoni Gazda.
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali przyjęci do jej składu
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 6
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej Radca Prawny Pani Stanisława Bielecka
przedstawiła zasady obowiązujące przy przeprowadzaniu wyborów organów Rady.
Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowanie tajne na Przewodniczącego
i Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy.
Tryb wyboru Komisji Skrutacyjnej – jawny.

-- 4 -W Komisji nie powinny być osoby, które zamierzają kandydować na
Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy wybierani są
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
Pan Jerzy Mazurek zapytał o skład liczbowy Komisji Skrutacyjnej.
Pani Bielecka wyjaśniła, że określa to statut bądź ustawa o samorządzie gminnym.
Pan Bogdan Pawlicha zapytał, czy wybory Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego będą przeprowadzane oddzielnie.
Pani Bielecka wyjaśniła, że tak.
Następnie Pan Lucjan Łuczyszyn poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji
Skrutacyjnej.
Zgłoszono do Komisji Panią Małgorzatę Adamczuk, Pana Aleksandra Karskiego
i Pana Janusza Brzozowskiego.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej i jednogłośnie
w głosowaniu jawnym zostali wybrani do jej składu.

Ad. 7
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
Pan Lucjan Łuczyszyn poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady
Gminy Sitno.
Pan Zygmunt Niedźwiedź zgłosił kandydaturę Pana Edwarda Tukiendorfa, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Janusz Brzozowski zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Juszczaka, motywując ją
tym, że jest to osoba, która kandydowała na Wójta Gminy Sitno i miała duże
poparcie – 900 głosów i 247 głosów poparcia na radnego. Pan Juszczak posiada
wykształcenie wyższe. Pora skończyć z mitem, że jeżeli Przewodniczący będzie
z południa to północ na tym straci. Pora z tym skończyć i wybrać dobrego
Przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Juszczak wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Łuczyszyn zapytał czy są jeszcze inni kandydaci na Przewodniczącego Rady
Gminy.
Pan Bogdan Pawlicha zgłosił kandydaturę Pana Lucjana Łuczyszyna.
Pan Łuczyszyn nie wyraził zgody na kandydowanie.
W związku z tym, że nie zgłaszano innych kandydatów Komisja Skrutacyjna
przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.
W wyniku głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano Pana
Edwarda Tukiendorfa (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu).

-- 5 -Ad. 8
Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
Pan Lucjan Łuczyszyn przekazał prowadzenie obrad sesji nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Edwardowi Tukiendorfowi.
Pan Tukiendorf podziękował za zaufanie i wybranie go na tą funkcję.
Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę
Przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Lucjan Łuczyszyn zgłosił kandydaturę Pana Zygmunta Niedźwiedzia, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Bogdan Pawlicha zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Juszczaka, który nie
wyraził zgody na kandydowanie.
Następnie zgłoszono również kandydatury Pana Mieczysława Wrotniaka, Pana
Jerzego Mazurka i Pana Aleksandra Karskiego – którzy nie wyrazili zgody na
kandydowanie.
Pan Edward Tukiendorf zgłosił kandydaturę Pana Lucjana Łuczyszyna, który wyraził
zgodę na kandydowanie.
W związku z braniem kolejnych zgłoszeń Komisja Skrutacyjna przeprowadziła
głosowanie tajne.
W wyniku głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy wybrano Pana
Zygmunta Niedźwiedzia (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu).
Pan Zygmunt Niedźwiedź podziękował za zaufanie i wybranie go na Zastępcę
Przewodniczącego Rady Gminy.

Ad. 9
Określenie stanu liczbowego Komisji Stałych
Pan Bogdan Pawlicha złożył wniosek, by składy Komisji ustalić w głosowaniu
tajnym a Przewodniczącym Komisji został Radny, który otrzyma największą liczbę
głosów.
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że obecny punkt dotyczy ustalenia stanu
liczbowego Komisji Stałych. Obecnie Komisja Rewizyjna liczy 3 Radnych natomiast
pozostałe Komisje po 4 Radnych.
W związku z tym, że nie padły inne propozycje Przewodniczący zapytał kto jest za
pozostawieniem bez zmian stanu liczbowego Komisji.
Panowie Radni opowiedzieli się za tą propozycją jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.

-- 6 -Ad. 10
Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Rewizyjnej
Pan Janusz Brzozowski stwierdził, że w Statucie Gminy Sitno pisze wyraźnie, że
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy natomiast nic nie pisze
o innych Przewodniczących Komisji. Z przebiegu dyskusji i głosowania wynika, że
nikt z nas nie będzie Przewodniczącym Komisji, pomimo że osiągnęliśmy jakiś
wynik i działamy dla dobra Gminy. Pan Juszczak pracuje w banku i byłoby bardzo
źle gdyby nie był Przewodniczącym Komisji Budżetowej. Ponadto Rada powinna
uczestniczyć w szkoleniach i dokształcać się. Wszystkie Komisje powinny wybrać
Przewodniczącego ze swojego składu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że takie propozycje należało zgłaszać przed
przyjęciem porządku obrad.
Radca Prawny Pani Stanisława Bielecka wyjaśniła, że ani Statut ani Ustawa nie
precyzuje sposobu kształtowania składu Komisji, § 76 Statutu mówi o Komisji
Rewizyjnej. Ale sposób wyboru określa porządek obrad. Wniosek Pana Pawlichy
powinien zostać przegłosowany – Radni zadecydują czy przyjmą czy odrzucą ten
wniosek.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za
przyjęciem wniosku Pana Bogdana Pawlichy by Przewodniczący Komisji był
wybierany przez Komisję z jej składu.
W głosowaniu jawnym za ww. wnioskiem opowiedziało się 4 Radnych, przeciw – 9,
2 Radnych wstrzymało się od głosu. W związku z tym wniosek upadł.
Pan Jerzy Mazurek zaproponował, by Przewodniczącego i składy Komisji wybrać
w głosowaniu tajnym, jednak w związku ze sprzeciwami Radnych wycofał swój
wniosek.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pan Lucjan Łuczyszyn zaproponował Pana Jerzego Mazurka.
Pan Janusz Brzozowski zaproponował Pana Bogdana Pawlichę.
W głosowaniu jawnym za kandydaturą Pana Jerzego Mazurka głosowało 11
Radnych, przeciw – 0, 4 Radnych wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu
Komisji Rewizyjnej.
Z sali padły kandydatury Pana Łuczyszyna, Pana Brzozowskiego, Pana
Monastyrskiego i Pana Pawlichy.
W zwiazku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za
kandydaturą Pana Lucjana Łuczyszyna.
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 11 Radnych, przeciw – 0, 4 Radnych
wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za kandydaturą Pana
Ryszarda Monastyrskiego.
W głosowaniu jawnym ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
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Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Budżetu,
Infrastruktury i Rozwoju
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji.
Zgłoszono kandydatury Pana Mieczysława Wrotniaka i Pana Andrzeja Juszczaka.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za kandydaturą Pana Wrotniaka.
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 10 Radnych, przeciw – 4, 1 Radny
wstrzymał się od głosu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu
Komisji.
Zaproponowano osoby Pana Antoniego Gazdy, Aleksandra Karskiego i Andrzeja
Juszczaka.
Wyżej wymienione osoby zostały powołane do składu Komisji Budżetu,
Infrastruktury i Rozwoju w głosowaniu jawnym przy 14 głosach za, 0 przeciw
i 1 głosie wstrzymującym.

Ad. 12
Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej,
Ochrony Zdrowia i Sportu
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji.
Zgłoszono kandydatury Pana Zygmunta Niedźwiedzia i Pana Janusza Mazurka, który
nie wyraził zgody.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto jest za
powołaniem Pana Zygmunta Niedźwiedzia na Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Sprotu.
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 11 Radnych, przeciw – 0, 4 Radnych
wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie trzech osób do składu
Komisji.
Zaproponowano Panią Małgorzatę Adamczuk, Pana Janusza Mazurka i Pana
Edwarda Tukiendorfa.
Wyżej wymienieni kandydaci zostali wybrani do składu Komisji Oświaty
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
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Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji.
Zaproponowano Pana Marka Szajnogę, który nie wyraził zgody na kandydowanie
oraz Pana Leszka Kozaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za
powołaniem Pana Leszka Kozaka na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa.
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 14 Radnych, przeciw – 0, 1 Radny
wstrzymał się od głosu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu
Komisji Rolnictwa.
Zaproponowano Pana Marka Szajnogę, Pana Janusza Brzozowskiego i Pana Bogdana
Pawlichę, jednak ww. osoby nie wyraziły zgody na kandydowanie.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radcę Prawnego
o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji prawnej.
Pani Stanisława Bielecka wyjaśniła, że Komisja Rolnictwa nie została wybrana.
O wszystkich sprawach z zakresu rolnictwa będzie decydowała Rada Gminy.

Ad. 14
Ustalenie wysokości miesięcznych ryczałtów dla Radnych Gminy Sitno
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że najwygodniejszym rozwiązaniem jest
ryczałt miesięczny, gdyż łatwo ustalić budżet na cały rok. Natomiast jeżeli będzie
ustalona dieta za posiedzenie to trudno będzie określić potrzebne środki.
Pan Bogdan Pawlicha stwierdził, że według danych z gazet Gmina Sitno jest
najbogatszą gminą na zamojszczyźnie, gdyż Radni zarabiają najwięcej. Radni
powinni pracować społecznie, dlatego jest propozycja kwoty 50,-zł mie4sięcznego
ryczałtu za udział w sesjach i komisjach.
Następnie głos zabrał Pan Janusz Brzozowski składając wniosek, by ta służba
społeczna była całkowicie darmowa i Radni nie otrzymywali ani złotówki
wynagrodzenia. Radny powinien służyć dla mieszkańców. Później sołtysi głoszą, że
w Radzie zbija się majątek.
Pan Lucjan Łuczyszyn stwierdził, że w żadnej gminie tak nie ma, żeby Radny
pracował za darmo, można wcześniejszą kwotę obniżyć o 50 % - z 300 do 150 zł
miesięcznie.
Pan Bogdan Pawlicha dodał, że jakakolwiek nieusprawiedliwiona nieobecność
powinna być karana odebraniem całego uposażenia.
Pan Jerzy Mazurek zaproponował, by pozostawić ryczałty bez zmian.

-- 9 -Pan Ryszard Monastyrski dodał, że nie przewyższano w ten sposób wydatków
wcześniejszej Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że budżet na Radę nie był zwiększany od
kilku lat.
Pan Janusz Brzozowski ponowił swój wniosek, by Radni pracowali za darmo
a Przewodniczący Rady Gminy otrzymywał 50 % tego co do tej pory.
Pan Zygmunt Niedźwiedź stwierdził, że Pan Brzozowski wcześniej podczas
kampanii wyborczej kłamał, że Wójt zarabia do 100 tysięcy z dodatkami a później
w Tygodniku Zamojskim pisało, że Wójt zarabia 5.600,-zł miesięcznie.
Trzeba zostawić dla Rady taką kwotę jaka była wcześniej.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że nikt nie ma aż takich luksusów, żeby
pracować za darmo i nie można popadać w skrajności.
Pan Janusz Brzozowski zwrócił się do Pana Niedźwiedzia, by wszedł na stronę
internetową Gminy i sprawdził oświadczenie majątkowe Wójta i wtedy nazywał
kogoś kłamcą.
Pan Ryszard Monastyrski ponowił wniosek o pozostawienie ryczałtów na obecnych
zasadach.
Następnie głos zabrał Pan Sekretarz stwierdzając, że pewne informacje podane
w prasie są mylące – są podawane diety za posiedzenia a tych posiedzeń może być
dużo i wynagrodzenie Radnego może być większe jak w przypadku ryczałtu
miesięcznego. Od 2002 r. nie zwiększano środków na Radę. W tej chwili jest
elastyczność – jak trzeba to się zwołuje 2 sesje w miesiącu. Ryczałt jest najlepszym
rozwiązaniem.
Pan Aleksander Karski zaproponował, by zróżnicować ryczałty i Przewodniczący
Komisji otrzymywali 50,-zł więcej.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są inne propozycje poza ryczałtami
miesięcznymi.
W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący przystąpił do głosowania
propozycji stawek:
Dieta Przewodniczącego Rady Gminy:
– wniosek Pana Janusza Brzozowskiego – 550,-zł/miesięcznie:
w głosowaniu jawnym za opowiedziało się 3 Radnych, przeciw – 7, 5 Radnych
wstrzymało się od głosu;
– wniosek Pana Lucjana Łuczyszyna – 1100,-zł/miesięcznie:
w głosowaniu jawnym za opowiedziało się 10 Radnych, przeciw – 2, 3 Radnych
wstrzymało się od głosu.
Diety Radnych:
– wniosek Pana Bogdana Pawlichy – 50,-zł/miesięcznie:
w głosowaniu jawnym za opowiedziało się 3 Radnych, przeciw – 12;
– wniosek Pana Janusza Brzozowskiego – 0,-zł/miesięcznie:
w głosowaniu jawnym za opowiedziało się 4 Radnych, przeciw – 10, 1 Radny
wstrzymał się od głosu;

-- 10 -wniosek Pana Lucjana Łuczyszyna – 150,-zł/miesięcznie – Pan Łuczyszyn
wycofał swój wniosek;
– wniosek by pozostawić diety w obecnej wysokości – 300,-zł/miesięcznie:
w głosowaniu jawnym za opowiedziało się 10 Radnych, przeciw – 4, 1 Radny
wstrzymał się od głosu.
Pan Janusz Brzozowski zwrócił się z zapytaniem do Radcy Prawnego czy każdy
Radny nie powinien mieć tylko jednego głosu i jak zagłosuje za jednym wnioskiem
to nie może zagłosować za innym wnioskiem.
Pani Bielecka wyjaśniła, że nie – to były różne wnioski. Radny nie może 2 razy
głosować w tym samym wniosku.
–

Ad. 15
Sprawy różne
Punkt ten został zrealizowany na bieżąco w trakcie obrad sesji.
Ad. 16
Podjęcie uchwał
Pan Janusz Brzozowski zapytał o kwestię zapisu w uchwałach o powierzeniu
wykonania uchwał Wójtowi Gminy.
Ponadto Pan Brzozowski poprosił o zapisanie w protokole, że Radni którzy nie
weszli w skład Komisji służą do dyspozycji Przewodniczącego Rady Gminy i chcą
pracować jeżeli będą zaproszeni na posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że jeżeli któryś Przewodniczący Komisji
zaproponuje zaproszenie to on bardzo chętnie to zaproszenie przekaże.
Odnośnie wykonania uchwał Pan Sekretarz wyjaśnił, że taki zapis jest niezbędny.
Pan Andrzej Juszczak zapytał o kwestię podstawy prawnej uchwał, w której podaje
się różne ustawy, m.in. o klęskach żywiołowych czy o bezpośrednim wyborze wójta.
Radca Prawny Pani Stanisława Bielecka wyjaśniła, że ustawa o samorządzie
gminnym od 1990 r. była wiele razy nowelizowana. Ostatni tekst jednolity ukazał się
w Dzienniku Ustaw Nr 142 z 2002 roku. Natomiast w pozostałych wymienionych
Dziennikach Ustaw były zmiany ustawy o samorządzie gminnym. Zamiast
wymieniania kolejnych Dzienników Ustaw ze zmianami można zapisać
“z późniejszymi zmianami”.
Pan Sekretarz dodał, że podejmowane są ustawy o innym tytule, w których zmieniane
są uchwały dotyczące zupełnie innych spraw.
Następnie głos zabrał Pan Janusz Brzozowski dziękując zebranym za
przeprowadzone wybory oraz za to, że Jarosławiec tak dużo otrzymał od Rady
Gminy. Już dzisiaj się zacznie rozmowy na temat referendum i przejścia Jarosławca
do Gminy Zamość.
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podjęcia:
1) Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Sitno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sitno.
W głosowaniu jawnym za ww Uchwałą głosowało 11 Radnych, przeciw – 0,
4 Radnych wstrzymało się od głosu.
2) Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Sitno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sitno.
W głosowaniu jawnym za ww. Uchwałą głosowało 12 Radnych, przeciw – 0,
3 Radnych wstrzymało się od głosu.
3) Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Sitno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sitnie oraz ustalenia jej składu
osobowego.
W głosowaniu jawnym za ww. Uchwałą głosowało 11 Radnych, przeciw – 1,
3 Radnych wstrzymało się od głosu.
4) Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Sitno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie
powołania Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju oraz ustalenia jej składu
osobowego.
W głosowaniu jawnym za ww. Uchwałą głosowało 13 Radnych, przeciw – 0,
2 Radnych wstrzymało się od głosu.
5) Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy Sitno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie
powołania Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Sportu.
W głosowaniu jawnym za ww. Uchwałą głosowało 12 Radnych, przeciw – 0,
3 Radnych wstrzymało się od głosu.
6) Uchwała Nr I/6/06 Rady Gminy Sitno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie
powołania Komisji Rolnictwa.
Uchwała nie została podjęta.
7) Uchwała Nr I/6/06 Rady Gminy Sitno z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie
ustalenia zasad, na których Radnym Rady Gminy w Sitnie przysługują diety
i zwrot kosztów podróży służbowych.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pan Bogdan Pawlicha podtrzymuje
swój wniosek, że za nieusprawiedliwioną nieobecność należy potrącić 100 %
diety.
Pan Pawlicha poinformował, że podtrzymuje swój wniosek.
W związku z powyższym Przewodniczący zapytał kto jest za ww. wnioskiem.
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 8 Radnych, przeciw – 4,
3 Radnych wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodniczący zapytał kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie
ryczałtów dla Radnych (1100,-zł dla Przewodniczącego, 300,-zł dla
pozostałych Radnych, 100 % potrącenia za nieusprawiedliwioną nieobecność).
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 14 Radnych, przeciw – 0, 1 Radny
wstrzymał się od głosu.
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i stwierdzając, że liczy na dobrą współpracę z Radą Gminy. Jest ustalone
prowizorium na 2007 rok i potrzeba spotkań Komisji. Wszyscy Radni powinni
uczestniczyć w pracach poszczególnych Komisji. Nie ma podziału północ – południe.
Wójt jest dla wszystkich mieszkańców – został wybrany przez całą społeczność
gminną.
Pan Bogdan Pawlicha stwierdził, że szkoda, że Pana Wójta nie było podczas
wyborów organów Rady. Chciałem współpracować ze wszystkimi ale zostałem
potraktowany jako wróg urzędu gminy. Jak jest składany jakiś wniosek to zaraz jest
10 głosów przeciw. Jak dalej tak będzie to nie ma sensu przychodzić na sesję. Gmina
300,-zł miesięcznie zaoszczędzi. Jeżeli Radni mieliby zdrowy rozsądek to tak nie
powinno być. Na pierwszej sesji wyszło, że są Radni potrzebni i Radni niepotrzebni.
My nie jesteśmy ani prawicą ani lewicą. Jak tak dalej będzie to nie widzę możliwości
pracy w Radzie. Na tym Pan Pawlicha zakończył wypowiedź.
Pan Marek Szajnoga dodał, że dziwi się w szczególności Radnym ubiegłej kadencji
i następnie zapytał Pana Wrotniaka czy ma on kompetencje do bycia
Przewodniczącym Komisji Budżetowej. Nikt nie mówi, że jest to wina Wójta, ale
Rada pokazała – tak duża miejscowość jak Jarosławiec nie ma żadnego
Przewodniczącego Komisji.
Pan Janusz Brzozowski stwierdził, że czuje się bardzo źle po dzisiejszej sesji
– w ubiegłej kadencji głosował za Panem Tukiendorfem gdyż myślał, że ta osoba
swoją uczciwością wniesie wiele do Rady Gminy ale tak się nie stało.
Przewodniczący Rady Gminy i Rada nie powinni bronić Wójta – Wójt się obroni
sam. Był przypadek z nauczycielami – urzędnik gminy “załatwił” czterech
dyrektorów szkół a Rada się temu przyglądała. Jest realizowane to co ustali Wójt
i Sekretarz. Rada Gminy nie zmieniła żadnego punktu w budżecie ani niczego nie
rozliczyła. Jest osoba, która mogłaby się zająć budżetem ale została ona odrzucona
bo jest z Jarosławca. Zaczną się rozmowy o referendum nt. przejścia Jarosławca do
gminy Zamość.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy stwierdzając, że w ubiegłej
kadencji Pan Brzozowski głosował na niego gdyż myślał że da się on sterować
a wyszło inaczej. Jeżeli padnie projekt mądrej uchwały to zostanie ona poparta. Nikt
nie che być czyimś wrogiem. Przez ostatnią kadencję bardzo dużo się zrobiło.
Pan Sekretarz dodał, że rejon Jarosławca nie jest pokrzywdzony. Cały czas jest
prowadzony równomierny rozwój gminy. Nie jest tak, że Wójt i Sekretarz sterują
wszystkim – tylko kierują Urzędem Gminy gdyż to oni odpowiadają przed kontrolą
RIO a nie Radni. To jest tylko praca w służbie społeczeństwu. W powiecie szanse
gminy Sitno zostały całkowicie zaprzepaszczone. Kontrola jest zawsze potrzebna bo
wytyka ona ewentualne błędy.
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i to jest sukces odpowiedniej kampanii wyborczej. Tylko jak są robione spotkania na
boku to wychodzi podobna sytuacja jak u nas w gminie. Nie liczy się człowiek i to co
może on wnieść do Rady Gminy. Można porównać sobie osoby na stanowisko
Przewodniczącego Komisji Budżetowej – Pana Juszczaka i Pana Wrotniaka.
Następnie głos zabrał Pan Wójt stwierdzając, że kampania wyborcza została
zakończona i bardzo nieelegancko jest publicznie oceniać kolegę z boku. Nie można
tak stawiać osób w negatywnym świetle. Nie Wójta sprawą jest dogadywanie się
Rady Gminy. Źle się stało w powiecie – trudno się będzie dogadać ze starostwem.
Natomiast odnośnie referendum w Jarosławcu to nikt nikogo na siłę nie będzie
trzymał, ale w ostatniej kadencji na Jarosławiec poszło 2 miliony złotych.
Pan Janusz Mazurek dodał, że przez całą ostatnią kadencję to Pan Janusz Brzozowski
miał zawsze jakieś obiekcje i to on powinien się wstydzić a nie Rada.
Pan Mieczysław Wrotniak stwierdził, że są uwagi co do jego osoby ale on się sam nie
wybrał na to stanowisko i jeżeli nie podoła tej pracy to się zrzeknie funkcji
Przewodniczącego Komisji Budżetowej.
Wiadomo jak było podczas kampanii wyborczej – Sekretarz jest kłamcą, Wójt dużo
zarabia – ale Jarosławiec był równo traktowany.
Pan Marek Szajnoga stwierdził, że nikt nie neguje spraw gospodarczych, chodzi
o sprawy personalne. To nie są zarzuty wypowiadane publicznie tylko sprawy Rady
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że będzie czas na lepsze poznanie się. Rada
Gminy może w każdej chwili zmienić Przewodniczącego Rady czy
Przewodniczącego Komisji. Trzeba troszeczkę dobrej woli. Pan Janusz Brzozowski
wcześniej obrażał kolegów a teraz chce od nich szacunku.
Potrzeby w Gminie są ogromne ale nikt nie zapomina o Jarosławcu.
Można się z każdym dogadać. Każdy wie dlaczego tak się dzisiaj ułożyło. Zaufanie
się zdobywa uczciwością i dobrą współpracą z człowiekiem. Natomiast uwagi można
zgłaszać – tylko w grzeczny sposób.
Na tym zakończono realizację ww. punktu porządku obrad.
Ad. 17
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:

