Sitno, 28 czerwca 2018 r.
ST.0002.VII.50.2018
Protokół Nr L/2018
RadyGminy
w Sitnie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (278);
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sitno (279);
 w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy
Sitno (280);
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 (281);
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018-2026
(282);
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Lustracja terenu gminy Sitno dotycząca potrzeb remontowych i inwestycyjnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Chaińska Joanna
2. Klikicki Krzysztof
3. Mazurek Janusz
4. Wydmański Władysław
5. Torba Janusz
6. Ryszczuk Jan
7. Gąsior Tomasz
8. Kozak Leszek
9. Biłant Tomasz
10. Łazorczyk Tomasz
11. Chmiel Teresa
12. Szawarski Ryszard
13. Sokołowski Dariusz
14. Tokarz Kazimierz
Radni nieobecni:
1. Polski Robert
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Ad. 1
Otwarcie obrad
Pan Krzysztof Klikicki – Przewodniczący Rady otworzył obrady L Sesji Rady Gminy
Sitno. Na wstępie powitał Wójta Gminy Sitno Pana Mariana Bernata, Skarbnik Gminy Panią
Jolantę Hryciuk, Główną księgową jednostki Panią Marzenę Ternes, Kierownik GOPS Panią
Barbarę Tor, Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie Panią Agnieszkę Grzesiuk oraz
radnych.
Obrady rozpoczęły się o godz. 12.00 i trwały do godz. 15.00.
Ad. 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Pan Przewodniczący zaznaczył, że na sali obrad obecnych jest 14 radnych, wobec
czego zachowane zostało wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Pan Wójt poprosił o przeniesienie punktu dotyczącego sprawozdania z działalności
międzysesyjnej przed podjęciem uchwał..
Pan Przewodniczący zapytał, czy występują jeszcze jakieś uwagi dotyczące porządku
obrad. Następnie poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem porządku obrad
głosowało – 14 radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0

Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Na sali obrad jest 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by w skład Komisji Uchwał i Wniosków
weszli nw. Radni: Pan Ryszard Szawarski, Pani Teresa Chmiel, Pan Janusz Torba.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu przez Radnych- 11 głosami za, wstrzymało się - 3, przeciw- 0.
Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Pan Przewodniczący poinformował, że protokół dostarczony został tydzień wcześniej
razem z projektami uchwał na sesję.
Protokół z sesji Rady Gminy o numerze XLIX/2018 z dnia 25 maja 2018 r został
przyjęty jednomyślnie. Za przyjęciem protokołu głosowało – 14 radnych, wstrzymało się – 0,
przeciw – 0.
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Ad. 6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
Pan Wójt poinformował o planowanych i wykonanych inwestycjach:
1. Wieści gminne;
2. Wycieczka do Czech – umowa partnerska;
3. Igrzyska LZS – II Miejsce;
4. ODR – wystawa, zaproszenia;
5. Nagrody dla wystawców;
6. Chodniki;
7. Przygotowania do wystawy;
8. Drogi gminne;
9. Drogi powiatowe;
10. OZE- 26 lipca otwarcie ofert na kolektory słoneczne i kotły;
11. Przystanki;
12. Żużel, gruz – poprawa dróg;
13. Stoły targowisko;
14. Koncert w Lublinie – bilety;
15. Plan studium, biogazownia;
16. Rozdoły – utrudniony przejazd przez drogi polne;
17. Azbest;
18. Oświata – środki;
19. Szkody łowieckie;
20. Remont dachu w Horyszowie Polskim - szkoła;
21. Remont dachu w Karpiu – waga;
22. Senior Plus – umowa do podpisania (236 tys. zł);
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego pkt obrad.
Ad. 5
Podjęcie uchwał
Obecnych 14 radnych.
Pan Przewodniczący Krzysztof Klikicki poprosił Panią Teresę Chmiel o odczytanie
projektów uchwał.
Pani Teresa Chmiel odczytała kolejno projekty uchwał celem ich podjęcia:
1. Uchwała Nr L/278/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej
Pan Wójt w skrócie omówił powyższą uchwałę.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
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W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
Pan Przewodniczący przybliżył, jakie występują możliwości przyznania
wynagrodzenia przed i po zmianach. Następnie poprosił o propozycje.
Pan Kazimierz Tokarz zaproponował, żeby wynagrodzenie Pana Wójta pozostało na
takim samym poziomie, co reguluje rozporządzenie.
Pan Przewodniczący przedstawił kwoty:
Wynagrodzenie zasadnicze: 4700 zł
Dodatek funkcyjny: 1900 zł;
Dodatek specjalny 20%: 1320 zł
Dodatek za wieloletnią pracę 20%: 940 zł
Następnie zapytał Pana Kazimierza Tokarza czy akceptuje powyższe kwoty? (razem:
8860 zł jest to o 144 zł mniej niż obecne zarobki Wójta).
Pan Kazimierz Tokarz oznajmił, że tak.
Pan Przewodniczący oznajmił, że Wójt pracuje bez sekretarza, zastępcy, urząd
funkcjonuje poprawnie i gmina w dalszym ciągu się rozwija.
Pan Tomasz Gąsior zaproponował, żeby podnieść dodatek specjalny do 25 %, wtedy
wynagrodzenie zostanie na takim samym poziomie, co poprzednio.
Pan Ryszard Szawarski jest tego samego zdania, co Pan Tomasz Gąsior.
Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przeliczenie kwot, żeby oscylowały
blisko granicy poprzednich zarobków.
Pan Wójt poinformował, że nie chce podwyżki ze względu na dyskusje wokół pensji.
Zaproponował, żeby zostawić wynagrodzenie zgodnie z regulacją rozporządzenia.
Pani Skarbnik wraz z przewodniczącym przedstawili zestawienie kwotowe
wynagrodzenia Wójta Gminy Sitno:
Wynagrodzenie zasadnicze: 4700 zł
Dodatek funkcyjny: 1900 zł;
Dodatek specjalny 22%: 1452 zł
Dodatek za wieloletnią pracę 20%: 940 zł (razem: 8992 zł jest to o 12 zł mniej niż obecne
zarobki Wójta).
Tak, więc zostało zaproponowane wynagrodzenie pod głosowanie.
Zapytał radnych, kto jest za przyjęciem poprawki do uchwały?
Poprawka została przegłosowana jednogłośnie.
W związku z powyższym została odczytana uchwała dotycząca wynagrodzenia Wójta.
2. Uchwała Nr L/279/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sitno
Pan Przewodniczący uzupełnił uchwałę o kwoty, które zostały powyżej przyjęte przez
radnych.
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W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
3. Uchwała Nr L/280/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy
Sitno
Pan Przewodniczący poinformował, że przed chwilą radni otrzymali opinię Zarządu
Powiatu Zamojskiego odnośnie uchwały. Zapytał, czy występują jakieś pytania?
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
4. Uchwała Nr L/281/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018
Pani Skarbnik w skrócie omówiła uchwałę.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
5. Uchwała Nr L/282/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018-2026
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała jest konsekwencją poprzedniej.
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie omówioną
Uchwałę.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 Radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14
Radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
Pan Przewodniczący poinformował o:
1. Piśmie z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie projektu uchwały Skierbieszowskiego
Parku Krajobrazowego. Radni otrzymali uchwałę, uzasadnienie i opis granic. Posiada
również załączniki w sprawie współrzędnych punktów granicy, a także mapę.
Nadmienił, że granice parku będą przebiegały przez teren naszej gminy. Wymienił
miejscowości, przez które przechodzą granice. Dodał, że wokół granic jest otulina, na
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którą działalność człowieka nie może negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru
chronionego. Nawiązał do uchwały i odczytał zakazy odnoszące się do działalności na
terenie parku. Poinformował, że Rada Gminy Sitno ma miesiąc czasu na wyrażenie
swojej woli i jeżeli nie podejmą, żadnych działań to jest to jednoznaczne
z zaakceptowaniem uchwały. Wtrącił, że gdy zaistnieje potrzeba, zostanie zwołana
sesja w celu zaopiniowania projektu uchwały.
Pan Leszek Kozak zapytał, gdzie kończy się granica parku?
Pan Przewodniczący odpowiedział, że jak zaczyna się las na Kolonii Sitno.
Pan Wójt uszczegółowił.
Pan Przewodniczący oddał mapę do dyspozycji Pana Leszka Kozaka, Pana Dariusza
Sokołowskiego i Pana Tomasza Gąsiora. Wymienieni radni mieszkają w miejscowościach,
w których przebiega granica parku.
Pan Kazimierz Tokarz zapytał, czy są jakieś zyski z tego tytułu?
Pan Przewodniczący zaznaczył, że w dokumentacji o zyskach nie mam mowy.
Pan Tomasz Gąsior poinformował, żeby się zastanowić jeszcze nad tym projektem,
bo później dojdzie do sytuacji, w której to rolnicy będą najbardziej poszkodowani
i zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych kryteriów związanych z ochroną
środowiska.
Pan Przewodniczący zaproponował, żeby radni przeanalizowali powyższy temat.
2. Piśmie od mieszkańca ze Stabrowa w związku ze zmianą przestrzennego planu
zagospodarowania gminy Sitno - działki położonej w miejscowości Stabrów i przyjęcie
w budżecie na 2019 r przez Radę Gminy Sitno uregulowania za wykonanie zadania.
Wniosek został złożony do gminy w dniu 26.03.2013 r. – prośba umotywowana została
tym, że planuje wybudować dom.
Pan Przewodniczący zaznaczył, że na tę chwilę trzeba znaleźć firmę, która dokona
zmiany, sami tych zmian nie jesteśmy w stanie dokonać, działek jest około 90.
Zaproponował, żeby do końca wakacji Pan Wójt podpisał z jakąś firmą umowę, która
tych zmian dokona. Gmina musiałaby na to zadanie zarezerwować w budżecie środki.
Pan Władysław Wydmański jest za tym, żeby te środki zostały zarezerwowane
w budżecie na 2019 r. i prosi w imieniu mieszkańców o podpisanie takiej umowy.
Pan Tomasz Łazorczyk także jest za tym, żeby umowa została jak najszybciej
podpisana.
Pan Wójt poprosił radę o przegłosowanie możliwości podpisania umowy z taką firmą,
którą uzna, że spełnia wymagania i przede wszystkim jest słowna (forma przetargu).
Kwotę, jaką trzeba będzie zarezerwować w budżecie na 2019 r. to około 150 tys. zł.
Poinformował, również o inwestycjach. Nadmienił o wynegocjowanej kwocie dotyczącej
dowożenia MZK ze 463 tys. zł na 350 tys. zł płatnych w ratach. Wspomniał o wyprawce
szkolnej 300 plus, wyjeździe do Czech.
Pan Przewodniczący odniósł się do wniosku Pana Wójta i poddał go pod głosowanie.
Za głosowało 13 radnych
Przeciwnych 0
Wstrzymało się 0
Nieobecny 1 radny.
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3. Piśmie ze Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L., które to
zwróciło się o pożyczkę w kwocie 37 962 zł na wykonanie remontu w Szkole
Podstawowej w Cześnikach i Szkole Podstawowej w Horyszowie Polskim. W piśmie
nawiązali do wniosku, który został pozytywnie rozpatrzony i wybrany do
dofinansowania w kwocie 253 080 zł. W projekcie wymagany jest wkład własny
w kwocie 37 962 zł, dlatego też stowarzyszenie zwróciło się o ww. pożyczkę.
Pan Wójt oznajmił, że postara się znaleźć w budżecie środki na udzielenie pożyczki.
4. Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zaangażowanie w LZS.
Ad 7
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Pan Przewodniczący poinformował o sesji, która najprawdopodobniej będzie zwołana
na 27 lipca 2018 r.
Pan Władysław Wydmański, jako Przewodniczący Komisji Budżetowej zabrał głos:
„Na początku kwietnia 2018 roku od mieszkańca naszej gminy wpłynął do mnie, jako
przewodniczącego Komisji Budżetowej wniosek o przeprowadzenie szczegółowej analizy
realizacji budżetu za rok 2017. W dniu 18 kwietnia 2018 roku zwróciłem się do Pani Skarbnik
i Pana Wójta o dostarczenie dokumentów, czyli kserokopie wszystkich faktur wystawianych
przedsiębiorcom zewnętrznym realizującym prace i świadczącym usługi w roku 2017 na
rzecz UG Sitno oraz wykaz umorzonych podatków przedsiębiorcom, prowadzącym
działalność gospodarczą na terenie UG Sitno. W dniu 27 kwietnia na sesji Rady Gminy
otrzymałem dokumenty księgowe. Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdziłem brak
pozycji „nazwa kontrahenta”. W dniu 9 maja zwróciłem się do Pani Skarbnik i Pana Wójta
z prośbą o uzupełnienie dokumentacji księgowej. Ponieważ nie otrzymałem kompletnej
dokumentacji i nie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, nie została przeprowadzona
analiza budżetu, co spowodowało, że w dniu 25 maja podczas sesji Rady Gminy Komisja
Budżetowa nie zajęła stanowiska w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Sitno. W dniu 2 czerwca podczas spotkania z Panem Wójtem został ustalony termin
dostarczenia brakującej dokumentacji i uzgodniono termin posiedzenia Komisji Budżetowej.
W dniu 6 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, na której szczegółowo
przeanalizowano kompletną dokumentację księgową, członkowie komisji zadawali mnóstwo
pytań, a Pan Wójt i Pani Skarbnik w sposób wyczerpujący na nie odpowiadali.
Po długotrwałym i owocnym posiedzeniu przygotowany został protokół, który teraz
odczytam”. Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał protokół. W którym to
Komisja Budżetowa po otrzymaniu brakującego zestawienia kontrahentów za 2017 r.
(dotyczy faktur), uprzedniej analizie i wyczerpujących odpowiedziach udzielonych przez
Pana Wójta i Panią Skarbnik nie zgłosiła żadnych uwag, uchybień i zastrzeżeń. Wykonanie
budżetu za rok 2017 pod względem prawnym oraz pod względem celowości wydatków
zostało zaakceptowane. „ W nawiązaniu do ostatniej sesji Rady Gminy pozwolę sobie na
krótki komentarz. Podczas ostatniej sesji zaskoczyło mnie i rozczarowało przyjęte stanowisko
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna zgodnie z § 54 pkt 2 i 3 statutu
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Gminy Sitno ma za zadanie kontrolowanie działalności Wójta, jednostek organizacyjnych
Gminy oraz jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności,
rzetelności, a w przypadku zadań własnych - także celowości. Komisja Rewizyjna bada
w szczególności: gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
budżetu Gminy. Radny Ryszard Szawarski przewodniczący najważniejszej komisji, powinien
z racji swojej funkcji podjąć współpracę z Komisją Budżetową, a nie przeszkadzać
i krytykować mnie publicznie podczas sesji używając przy tym niecenzuralnych słów.
Odnoszę to również do innych radnych, którzy często wypowiadają się na temat mojej pracy
i na temat pracy Komisji Budżetowej. W końcu jesteśmy tu między innymi po to, żeby
mieszkańcy mieli pewność, że wszystkie gminne pieniądze wydawane są w sposób celowy
i prawidłowy. Mam też uwagę do Pana Radnego Tomasza Gąsiora, mając na uwadze Pański
zapał, aktywność, tendencję do krytykowania zapraszam na posiedzenia Komisji
Budżetowej.„
Pan Ryszard Szawarski otrzymał protokół od Pana Przewodniczącego Komisji
Budżetowej. Następnie zabrał głos i dodał, że jeżeli kogoś obraził na poprzedniej sesji swoimi
słowami, to przeprasza, ale każdy ma takie prawo. Wspomniał o tym, że nie wiedział
o spotkaniu Komisji Budżetowej. Wcześniej także nikt go przez 4 lata o takich spotkaniach
nie informował. Odniósł się do protokołu i zaznaczył, że jeżeli chodzi o kontrole, to były
przeprowadzone w odpowiednim zakresie, zleconych - brak. Dodał, że mieszkańcy
zweryfikują i ocenią radnych za całokształt.
Pan Tomasz Gąsior dodał, że jeżeli dostanie zaproszenie na spotkanie Komisji
Budżetowej, to prawdopodobnie z niego skorzysta. Odniósł się także do tego, że zaczyna się
szukanie „haków” na Pana Wójta, a z protokołu wynika, że Pan Władysław Wydmański
żadnych nieprawidłowości nie stwierdził. Dalej podziękował za wszystkie wykonane prace
Panu Wójtowi.
Pan Ryszard Szawarski dodał, że zachowanie Pana Władysława Wydmańskiego i Pana
Tomasza Biłanta na poprzedniej sesji było niestosowne.
Pan Przewodniczący ma pewne wątpliwości, co do danych dot. kontrahentów
wykonania budżetu. Wspomniał, że danych, o których mowa jak sam Pan Informatyk
stwierdził, nie można było w całości wydrukować, w tej chwili Pan Władysław Wydmański
oznajmia, że dane otrzymali. Zapytał czy dane zostały dostarczone w całości?
Pani Skarbnik z Panem Wójtem w skrócie wyjaśnili całą sytuację.
Pan Władysław Wydmański odniósł się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego: „Pan
Przewodniczący powiedział, że to zestawienie było niepełne, myśmy ustalili na tym spotkaniu
Komisji Budżetowej, że zestawienie jest w takiej, a nie innej formie to zestawienie już było
wystarczające, żeby podjąć jakiekolwiek dyskusje i przeprowadzić analizę. Ja nie wiem, czy
Pan Przewodniczący próbuje podważyć ten protokół, ja nie wiem, bo teraz tak Pan
powiedział, że teraz się zastanawiam czy znowu mamy powołać Komisję Budżetową i jeszcze
raz spisać dokumenty, bo Pan Przewodniczący był na posiedzeniu, nie wnosił żadnych uwag.
Ustaliliśmy, że jest wszystko ok, a w tej chwili mówi, że te dokumenty były niepełne, także ja
mam teraz dylemat, co mam dalej robić, jako Przewodniczący Komisji Budżetowej i do
Ryszarda jeszcze, ja uważam, że trzeba było podjąć współpracę na ostatniej sesji zrobić
krótkie spotkanie porozmawiać, przesunąć głosowanie na tę sesję i w międzyczasie pewne
kwestie wyjaśnić, nie zrobił Pan tego, tylko Pan uparcie dążył do tego, żeby głosowanie
odbyło się 25 maja.”
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Pan Leszek Kozak poprosił o tabliczki informacyjne oraz o poprawie dróg.
Pan Wójt poinformował, jakie drogi zostały poprawione. Wspomniał o naprawie oraz
koszeniu poboczy.
Pan Leszek Kozak poprosił o posprzątanie rowów z nawiezionych kamieni przez
PRD. Zapytał również o świetlice?
Pan Wójt poprosił mieszkańców, żeby i oni zadbali o porządek poboczy, chodników
itp. Wspomniał o MZK.
Pan Kazimierz Tokarz podziękował za wszystko, wspomniał o Klinach. Odniósł się do
wykupu działki za 25 tys. zł i stypendium dla sportowców 100 zł dodał, że dziwi się,
dlaczego Pan Wójt chce te środki zaoszczędzić.
Pan Wójt oznajmił, że stypendia zostaną wypłacone. A jeśli chodzi o działkę,
to będzie dążyć do zakończenia realizacji inwestycji.
Pan Tomasz Gąsior poinformował o problemie z ciśnieniem wody na Stanisławce.
Pan Wójt dodał, że w miarę możliwości będzie to zrealizowane. Poinformował także
o innych problemach z wodociągami, kanalizacją, kolektorami, odpadami, PSZOK,
oświetlenie itp.
Pan Ryszard Szawarski podziękował za wszystko to, co zostało wykonane w jego
miejscowości. Poprosił o realizację drogi za osiedlem.
Pan Wójt oznajmił, że droga, o której mowa, jest zapisana w budżecie, tylko czeka na
środki od Wojewody.
Pan Janusz Torba podziękował za asfalt, przypomniał, żeby Pan Wójt nie zapomniał
o kamieniu na drogi. Odniósł się do częstotliwości odbioru śmieci w Jarosławcu,
zaproponował, żeby znaleźć rozwiązanie i w jakiś sposób został zwiększony ich odbiór.
Pan Wójt poinformował, że umowy na tę chwilę nie da się zmienić. Mieszkańcy
jedynie mogą na własną rękę dogadać się z „EKOMEGĄ” (dopłacić) i zwiększyć
częstotliwość odbioru.
Pan Władysław Wydmański odpowiedział, że „Ustalaliśmy odbiór śmieci w cyklach
4 tyg. to zgłaszaliśmy, że na osiedlu może być problem, dlaczego my mamy teraz dopłacać
i w jakiś sposób być znowu dyskryminowani, jak opłaty adiacenckie, to osiedle jak opłata za
śmieci, to osiedle, a jak podatki wpływają to nikt nie patrzy ile podatków wpływa
z poszczególnych sołectw, a ile z sołectwa Jarosławiec Dolny, także tutaj bardzo bym prosił
ostrożnie do tego podchodzić, bo zawsze będę miał takie, a nie inne zdanie. Panie Wójcie
bardzo dziękuję Panu za doposażenie boiska, za rozpoczęcie budowy drogi – pytają
mieszkańcy, kiedy ta droga będzie przykryta asfaltem i za tę lampę, którą Pan już ma w planie
i ma być. Dziękuję bardzo”.
Pani Joanna Chaińska podziękowała za prace związane z chodnikiem, za rozpoczęty
odcinek drogi położony asfaltem, poprosiła o kontynuację w najbliższych latach.
Pan Tomasz Biłant również podziękował za prace, które zostały wykonane
w Stabrowie. Zapytał o obiekt i pozostałe materiały, które przy nim zostały. Chciałby
dowiedzieć się, jaka jest decyzja Wójta w powyższej sprawie.
Pan Wójt poinformował, że wokoło remizy jak i na boisku została wykoszona trawa,
gruz zostanie posprzątany. Cały czas myśli o dociepleniu. Poprosił o znalezienie dobrej firmy,
która by to wykonała. Nadmienił o innych świetlicach w gminie Sitno.
Pan Przewodniczący odniósł się do poprzedniej wypowiedzi Pana Władysława
Wydmańskiego - dotyczy faktur. Odpowiedział Panu Władysławowi Wydmańskiemu, że nie
podważa zdania komisji, tylko zadał pytanie - jaka jest różnica między tymi materiałami,
co wcześniej otrzymali a obecnymi?
Pan Władysław Wydmański: „Przecież te materiały były znaczące, bo te materiały
były tej grubości i te materiały były bardziej szczegółowe. Były tam pozycje kontrahenta,
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także ja tutaj byłem zdziwiony, że Przewodniczący podjął taki temat skoro wszyscy mieliśmy
wgląd w dokumenty podczas posiedzenia Komisji Budżetowej i Pan Wójt i Pani Skarbnik na
początku posiedzenia powiedzieli, że są to dokumenty niepełne o lata 2018 r., bo nie da się
ich tam uwzględnić i uznaliśmy, że nie będziemy tutaj robić jakiegoś problemu skoro mamy
to, o co nam chodziło”.
Pan Przewodniczący poinformował, że chciał tylko to uściślić. Poinformował, że
przechodzi teraz do kolejnego punktu sesji, czyli lustracja terenu gminy Sitno.
Ad. 8
Lustracja terenu gminy Sitno dotycząca potrzeb remontowych i inwestycyjnych
Pan Przewodniczący zaznaczył, że lustracja terenu gminy Sitno przebiegła pomyślnie.
Zgłoszone wnioski będą na bieżąco omawiane na przyszłych sesjach.
Ad. 9
Zamknięcie obrad sesji
Po wyczerpaniu porządku 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:
Krzysztof Prokopowicz
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Klikicki
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