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Protokół Nr XX/2008
Rady Gminy
w Sitnie
z dnia 24 kwietnia 2008 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitno za 2007 rok.
5. Zmiany w budżecie Gminy Sitno na 2008 r.
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Sprawy różne.
9. Podjęcie uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu
za 2007 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu,
- w sprawie ufundowania sztandaru dla OSP w Sitnie,
- w sprawie ufundowania sztandaru dla OSP w Kolonii Sitno,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji oddziałom klas “0”
w szkołach podstawowych oraz szkołom publicznym prowadzonym przez
osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Sitno,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
- w sprawie porozumienia o wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Sitno.
10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11.Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1.
2.
3.
4.
5.

Adamczuk Małgorzata
Brzozowski Janusz
Gazda Antoni
Juszczak Andrzej
Karski Aleksander

-- 2 -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
Ad 1
Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad XX Sesji Rady Gminy w bieżącej kadencji dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Tukiendorf.
Przewodniczący powitał Radnych a także gości zaproszonych: Wójta Gminy Sitno
Pana Kajetana Protasa, Sekretarza Gminy Pana Mariana Bernata, Skarbnika Gminy
Panią Jolantę Hryciuk oraz Radcę Prawnego Pana Jarosława Kolasę.
Obrady rozpoczęły się o godz. 13°° i trwały do godz. 16³°.

Ad 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Tukiendorf na podstawie listy
obecności stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 Radnych (1 Radny się
spóźnił), co stanowi pełne quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek pytając czy są do
niego uwagi.
Państwo Radni nie wnosili uwag i przyjęli proponowany porządek obrad
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by w skład Komisji Uchwał
i Wniosków weszli Radni: Lucjan Łuczyszyn, Mieczysław Wrotniak i Antoni Gazda.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
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Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitno za 2007 rok
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował by nie czytać całego sprawozdania
gdyż Radni otrzymali go w materiałach na sesję. Następnie Przewodniczący poprosił
o dyskusję i wnoszenie ewentualnych uwag do sprawozdania.
Pan Janusz Brzozowski zaproponował wstrzymanie się z realizacją tego punktu do
przybycia na obrady sesji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Infrastruktury
i Rozwoju.
W związku z powyższą propozycją w chwili obecnej zrealizowano punkt 3 porządku
obrad.
Następnie powrócono do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Sitno za 2007 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił by głos zabrały poszczególne Komisje Rady
Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Pan Andrzej Juszczak
stwierdził, że zgodnie z ustawą Radni powinni otrzymać sprawozdanie do 20 marca.
Komisja Budżetowa spotkała się 14 kwietnia – wnioski w załączeniu.
Komisja nie analizowała Uchwał gdyż otrzymała je po spotkaniu.
Następnie Pan Juszczak zaproponował by Komisja Rewizyjna przedstawiła swoją
opinię.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jerzy Mazurek
odczytał Uchwałę Komisji Rewizyjnej dotyczącą absolutorium oraz Uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium (uchwały te stanowią załącznik do Protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że niepokojącą kwestią jest wysokie
wykonanie wydatków w dziale oświatowym. Gmina dołożyła do oświaty ponad
1.700.000,-zł.
Pan Bogdan Pawlicha zauważył, że Gmina tyle dołożyła do oświaty a dalej
funkcjonują klasy łączone.
Przewodniczący Rady Gminy zauważył, że sąsiednie Gminy dokładają do oświaty
500 – 700 tysięcy złotych gdyż polikwidowały najmniejsze szkoły. Natomiast
w Gminie Sitno szkół jest za dużo.
Pan Bogdan Pawlicha stwierdził, że w takim razie trzeba zmodernizować sieć szkół.
Pan Wójt zauważył, że wyniki nauczania z 2007 r. są bardzo rozbieżne w różnych
szkołach. Najlepiej wypadła szkoła w Kornelówce. Generalnie demografia w gminie
spada. Trzeba się zastanowić co ze szkołą w Stanisławce. Żeby coś zmienić
w oświacie trzeba dobrego nastawienia dyrektorów szkół i środowiska lokalnego.
Gminę czekają jeszcze podwyżki dla nauczycieli – ok. 12 % oraz podwyżki opłat za
prąd i gaz.
Pan Leszek Kozak zapytał czy te 12 % podwyżki dla nauczycieli ma być
finansowane z budżetu Gminy.
Pan Wójt wyjaśnił, że nie, prawdopodobnie ma to być finansowane z subwencji.
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rosną.
Pan Janusz Brzozowski zaproponował by skupić się na budżecie a o oświacie
zorganizować odrębną sesję. W 2000 r. zlikwidowano szkołę w Stanisławce
a w 2008 r. ta szkoła dalej funkcjonuje.
Przewodniczący Rady Gminy zgodził się z tym dodając, że jest to wyłącznie wina
Rady Gminy i administracji. Jednak do tematu oświaty trzeba będzie powrócić.
Pan Janusz Brzozowski stwierdził – odnośnie budżetu Gminy za 2007 r. - że
powinien być on rozliczony wspólnie przez Komisję Rewizyjną i Budżetową a Rada
powinna tylko udzielić absolutorium.
Pan Andrzej Juszczak zgłosił uwagę odnośnie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
stwierdzając, że opinia RIO niedotyczy wykonania budżetu a jedynie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej. Natomiast wniosek Komisji Rewizyjnej powinien się
opierać o analizę wykonania budżetu. Te analizy powinny być załącznikami do
opinii, żeby Radni mogli się z nimi zapoznać. W związku z tym wniosek Komisji
Rewizyjnej jest niesatysfakcjonujący.
Pan Sekretarz stwierdził, że Komisja Rewizyjna analizuje budżet i proponuję opinię
a RIO odnosi się do opinii Komisji Rewizyjnej.
Pan Juszczak stwierdził, że w uchwale Komisji Rewizyjnej brakuje faktu
określającego ocenę wykonania budżetu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jerzy Mazurek wyjaśnił, że do RIO jest
wysyłane wykonanie całego budżetu.
Pan Juszczak zauważył, że Komisja Rewizyjna powinna zaopiniować wykonanie
zadań budżetowych.
Pan Sekretarz stwierdził, że to jest ingerencja w pracę Komisji Rewizyjnej.
Pan Juszczak wyjaśnił, że chodziło mu o to, że Rada ma udzielić absolutorium
i powinna mieć przekonanie, że wszystko jest w porządku.
Pan Janusz Brzozowski dodał, że kiedyś Komisja Rewizyjna spotykała się razem
z Komisją Budżetową.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że w sprawie absolutorium Komisja
Rewizyjna zawsze spotykała się sama.
Pan Janusz Brzozowski złożył wniosek formalny, żeby od przyszłego roku przed
opracowaniem wniosku o absolutorium następowało rozliczenie budżetu wspólnie
przez Komisję Rewizyjną i Budżetową.
Pan Andrzej Juszczak odczytał pismo ze szkolenia zorganizowanego przez RIO
w sprawie procedury absolutoryjnej.
Pan Janusz Brzozowski zapytał, czy Radni czują się tak mocni żeby opiniować
wykonanie budżetu.
Pan Wójt stwierdził, że to Rada Gminy jest stroną prawną w procedurze udzielenia
absolutorium. Są uchwalone plany pracy Komisji. Komisje mogą się spotykać
częściej. W chwili obecnej szkoda jest czasu na zbędną polemikę.
Pan Sekretarz dodał, że Wójt jest rozliczany za wykonanie budżetu ale to Rada
Gminy decyduje o tym budżecie.
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pracują one dobrze, są aktywne i dobrze wykonują swoje obowiązki.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu na tym zakończono dyskusję
dotyczącą wykonania budżetu Gminy Sitno za 2007 rok.

Ad. 5
Zmiany w budżecie Gminy Sitno na 2008 r.
Projekt zmian w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Jolanta Hryciuk
i stanowią one załącznik do Protokołu.
Pan Jerzy Mazurek poprosił o wyjaśnienie Radnym kwoty dotyczącej nadwyżki
i wolnych środków.
Pan Andrzej Juszczak zwrócił uwagę, że wprowadza się do budżetu wolne środki
i nadwyżkę – zwiększa się wydatki o 60.000,-zł a z drugiej strony zmniejsza się
dochody o 60.000,-zł – czy to jest uzasadnione.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że zmniejsza się dochody z PROW na wodociąg w Janówce
gdyż można składać tylko jeden projekt – i będzie składany projekt na oczyszczalnie
przydomowe.
Będą składane również wnioski na sieć wod-kan na Osiedlu w Jarosławcu i Dom
Kultury w Sitnie (Odnowa Wsi).
Należałoby przedstawić wnioski z Komisji Budżetu i Komisji Oświaty w sprawie
proponowanych zmian w budżecie.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła jeszcze raz szczegółowo zmiany w budżecie.
Pan Sekretarz dodał, że wolne środki i nadwyżka zostaną przeznaczone m.in. na:
projekt termomodernizacji (16.000,-zł), program utylizacji azbestu (3.660,-zł),
chodnik Jarosławiec – Karp (35.000,-zł), remonty dróg (50.000,-zł), budowę drogi
Sitno (k. mleczarni), drogę Nowa Kol. Horyszów Polski (od P. Chyżego), drogę
Jarosławiec Reforma, wodociąg w Janówce, realizację zobowiązań wobec PFRON
i zwiększenie rezerwy o 26.000,-zł.
Pan Wójt dodał, że potrzeba jeszcze kwoty 1.800,-zł z racji pogrzebu P. Ścirków
z Horyszowa Polskiego.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wnoszenie uwag do zmian.
Pan Andrzej Juszczak zapytał skąd się wzięła ta kwota 280.000,-zł.
Pan Wójt wyjaśnił, że z podatków, oszczędności w Urzędzie Gminy oraz z innych
działów.
Pan Juszczak poprosił o podanie chociaż dwóch czy trzech konkretnych kwot, które
wpłynęły na te 280.000,-zł. W sprawozdaniu jest kwota dodatkowa 35.000,-zł
z podatków i 29.000,-zł ze sprzedaży majątku.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że nadwyżka jest to różnica między planem a wykonaniem
budżetu natomiast wolne środki są to m.in. dodatkowe wpływy z podatków.
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dopiero w kwietniu i czy są to już wszystkie nadwyżki, które trzeba wprowadzić do
budżetu czy może jeszcze będą jakieś środki.
Pani Jolanta Hryciuk wyjaśniła, że są to już wszystkie pieniądze z 2007 roku.
Na tym zakończono dyskusję w sprawie zmian w budżecie.

Ad. 6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Sitno dr inż. Kajetan Protas.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Pan Leszek Kozak zapytał o sprawę przekazywania rolnikom decyzji w sprawie
dopłat bezpośrednich.
Pan Wójt wyjaśnił, że Gmina przekaże decyzje rolnikom za pośrednictwem
pracowników i sołtysów.
Pan Sekretarz dodał, że najważniejsze jest, żeby rolnicy odebrali decyzję przed
otrzymaniem przelewu pieniędzy na konto.
Pan Marek Szajnoga zwrócił uwagę na podtopienia w Jarosławcu od linii LHS przy
polach Pana Winniczuka, Zająca, Kwiatkowskiego, Ząbka. Obecne przepusty nie
spełniają swoich zadań.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że przepusty zostały przekopane i sytuacja powinna się
poprawić.
Pan Jerzy Mazurek zwrócił się z wnioskiem o poprawienie chodnika w Cześnikach
i ułożenie krawężnika od strony kościoła.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że miała być remontowana droga na tym odcinku gdzie jest
chodnik ale ta sprawa upadła.
Pan Ryszard Monastyrski zwrócił się z prośbą o zasypanie dołów na drodze
w Rozdołach koło P. Derdziuka i w górnej części drogi Rozodły – Horyszów Polski.
Ponadto Pan Monastyrski zaproponował by przy pojemnikach na plastiki wywiesić
tablicę, żeby mieszkańcy przydeptywali butelki, gdyż te pojemniki bardzo szybko się
zapełniają.
Pan Bogdan Pawlicha zwrócił uwagę na jakość wykonania ostatniego odcinka drogi
Rozdoły – Horyszów Polski.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że ta droga będzie wykonywana jeszcze raz,
gdyż prawdopodobnie był wadliwy cement.
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nie wyszło.
Pan Jerzy Mazurek zauważył, że w Gminie Łabunie na każdym przystanku są znaki
o zakazie plakatowania i w Gminie Sitno należałoby postąpić podobnie gdyż obecnie
przystanki wyglądają bardzo źle.
Pan Wójt zwrócił się z podziękowaniami dla jednostki OSP Sitno za udział w akcji
gaszenia pożaru w Rozdołach u P. Monastyrskiego.
Natomiast odnośnie drogi Horyszów Polski – Rozdoły Pan Wójt poinformował,
że będzie ona poprawiana, podobnie jak droga w Jarosławcu. Jeżeli chodzi
o przystanki jest to słuszna uwaga zgłoszona przez Pana Mazurka.
Pan Bogdan Pawlicha zwrócił się z propozycją, by zobowiązać straże pożarne do
obowiązkowego przyjazdu do każdego pożaru, gdyż spore pieniądze idą na straże
a np. w Bożym Darze był pożar z z Gminy Sitno były tylko 2 czy 3 jednostki OSP.
Pan Wójt poinformował, że 30 kwietnia odbędzie się spotkanie Zarządu OSP
i poruszy się tą sprawę. Natomiast o udziale jednostki OSP w akcji decyduje Zamość.
Pan Janusz Brzozowski stwierdził, że powinna być jedna straż zawodowa i jedna do
pomocy a reszta jednostek do reprezentacji. Gmina nie da rady utrzymywać tylu
jednostek.
Następnie Pan Brzozowski zwrócił uwagę, że od dwóch tygodni nie może powiesić
ogłoszenia na tablicy sołeckiej w Jarosławcu gdyż nie ma sołtysa. Klucze do tablicy
powinny być zostawione w sklepie.
Ponadto Pan Brzozowski zapytał o sprawę budowy chodnika w stronę Zamościa
i poprawy chodnika biegnącego przez Jarosławiec.
Następnie Pan Brzozowski zwrócił się z podziękowaniami za żużel na cmentarzu
i poruszył sprawę zapełniania kontenerów śmieciami przez służbę drogową.
Pan Marek Szajnoga zwrócił się z wnioskiem o uprzątnięcie przystanków
w Jarosławcu i ich pomalowanie.
Pan Sekretarz wyjaśnił, odnośnie przystanków, że jeździło Gospodarstwo
Pomocnicze, zakładało nowe śmietniki i sprzątało przystanki.
Odnośnie chodnika, to było już przygotowane zlecenie na wykonanie map, ale
przyjechali pracownicy z ANR i GDDKiA i poinformowali, że chodnik może biec
przy torach kolejowych, gdyż tamtędy ma biec droga.
Chodnik w Jarosławcu był poprawiany w ubiegłym roku, natomiast zapasowe klucze
do tablicy ogłoszeń są w Urzędzie Gminy.
Pan Marek Szajnoga zwrócił się z wnioskiem o wyrównanie wjazdu do Szkoły
w Jarosławcu oraz o wykonanie studni dla OSP w Jarosławcu Górnym.
Na tym zakończono realizację bieżącego punktu porządku obrad.
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Sprawy różne
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo sołtysów w sprawie wyjazdu do
Lichenia 25 maja b.r.
Pan Wójt stwierdził, że bez noclegu w jeden dzień będzie bardzo ciężko dojechać
i wrócić z Lichenia.
Następnie Państwo Radni opowiedzieli się za zorganizowaniem jednodniowego
wyjazdu do Częstochowy. W głosowaniu jawnym za głosowało 14 Radnych, przeciw
– 0, 1 Radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z Hospicjum w Łabuńkach w sprawie
wsparcia finansowego.
Pan Janusz Brzozowski stwierdził, że należy pomóc temu Hospicjum.
Pan Wójt zaproponował kwotę 3.000,-zł z GOPS.
Państwo Radni zgodzili się z tą propozycją jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Pan Ryszard Monastyrski zwrócił się z wnioskiem by GOPS zajęło się
P. Jerzym Saweczko.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z Jarosławcu Reformy
w sprawie wysypania 200 m. drogi żwirem (Pan Kwapisz, Pan Masłosz).
Państwo Radni opowiedzieli się za wykonaniem tego zadania.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pisma: Państwa Litaszewskich
w sprawie zmian w planie (zmiany ujęte w uchwale), Wspólnoty mieszkańców
Jarosławca w sprawie przekazania działki, ANR do wiadomości mieszkańców
Zakładu Rolnego w Jarosławcu, zapotrzebowania środków na sprzęt do siłowni
w Sitnie oraz pismo Pani Drozdowskiej w sprawie dofinansowania zakupu inhalatora
– koszt 2.700,-zł.
Pan Janusz Brzozowski zaproponował by Gmina zakupiła inhalator.
Państwo Radni opowiedzieli się za tą propozycją jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.
Następnie Pan Wójt przekazał informacje dotyczące: terminu składania oświadczeń
majątkowych, ogłoszenia o szkodnikach w rzepaku, dofinansowania Związku
Honorowych Krwiodawców oraz spotkania Lubelskiego Związku Koni
Hodowlanych.
Pan Zygmunt Niedźwiedź odczytał wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty w dniu
23.04.2008 r. (wnioski w załączeniu).
Pan Sekretarz poinformował o propozycji zakupu dozowników do wody do Urzędu
Gminy. Koszt wody wynosiłby 100 – 150 zł miesięcznie za 6 – 7 butli.
Na tym zakończono realizację bieżącego punktu porządku obrad.
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Podjęcie Uchwał
Przy podejmowaniu uchwał brało udział 15 Radnych.
Pan Mieczysław Wrotniak odczytał kolejno projekty Uchwał celem ich podjęcia:
1) Uchwała Nr XX/115/08 Rady Gminy Sitno z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Sitno z wykonania
budżetu za 2007 rok i udzielenia absolutorium z tego tytułu.
Pan Andrzej Juszczak zaproponował dopisanie w treści Uchwały zapisu
„na wniosek Komisji Rewizyjnej”.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za przyjęciem ww. Uchwały
z dodanym zapisem.
W głosowaniu jawnym za ww. Uchwałą opowiedziało się 13 Radnych,
przeciw – 0, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.
2) Uchwała Nr XX/116/08 Rady Gminy Sitno z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie ufundowania sztandaru dla OSP w Sitnie.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3) Uchwała Nr XX/117/08 Rady Gminy Sitno z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie ufundowania sztandaru dla OSP w Kolonii Sitno.
Uchwała ta została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 13 głosach za,
0 – przeciw i 2 głosach wstrzymujących.
4) Uchwała Nr XX/118/08 Rady Gminy Sitno z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitno.
Uchwała ta została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 14 głosach za,
0 – przeciw i 1 głosie wstrzymującym.
5) Uchwała Nr XX/119/08 Rady Gminy Sitno z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji oddziałom klas
“0” w szkołach podstawowych oraz szkołom publicznym prowadzonym przez
osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Sitno.
Pan Sekretarz wyjaśnił projekt ww. Uchwały i dodał, że również potrzeba
będzie podjęcia jeszcze raz Uchwały w sprawie dotacji dla przedszkoli gdyż
RIO ma uwagi do pewnych zapisów w ww. Uchwale.
Następnie Państwo Radni przyjęli Uchwałę Nr XX/119/08 jednogłośnie
w głosowaniu jawnym.
6) Uchwała Nr XX/120/08 Rady Gminy Sitno z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że chodzi o działkę gminną za hydrofornią w Sitnie
oraz o działkę Państwa Litaszewskich na osiedlu w Jarosławcu (nr działki
1563).
Państwo Radni przyjęli ww. Uchwałę jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

-- 10 -7) Uchwała Nr XX/121/08 Rady Gminy Sitno z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Pan Janusz Brzozowski zapytał o działkę Nr 440/5.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że jest to droga stanowiąca własność Pani Namroży.
Pan Brzozowski zaproponował, by przy działce 419/1 ująć powierzchnię,
dopisać dokładny zapis do aktu notarialnego i zapisać to w odrębnej Uchwale.
Natomiast w Uchwale Nr XX/121/08 ująć tylko działkę Nr 440/5.
Państwo Radni zgodzili się z tą propozycją i przyjęli ww. Uchwałę
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
8) Uchwała Nr XX/122/08 Rady Gminy Sitno z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie porozumienia o wartości jednego punktu w złotych dla
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Sitno
(z poprawieniem kwoty w szkołach na 5,-zł).
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
9) Uchwała Nr XX/123/08 Rady Gminy Sitno z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
10) Uchwała Nr XX/124/08 Rady Gminy Sitno z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka Nr 419/1
w Jarosławcu).
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 10
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Protokół Nr XIX/2008 wyłożony był do wglądu bezpośrednio w trakcie obrad
sesji. Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Państwo Radni zapoznali się z tym
Protokołem i czy są do niego uwagi.
Państwo Radni nie wnosili uwag i przyjęli ww. Protokół jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.

Ad. 11
Zamknięcie obrad sesji
Na zakończenie obrad sesji Pan Bogdan Pawlicha przekazał zebranym zaproszenie na
mecze rozgrywane przez GKS “Orzeł”.
Pan Sekretarz dodał, że jest potrzeba korekty umowy o dotację dla Klubu “Orzeł”.

-- 11 -Następnie Pan Wójt podziękował za pozytywną ocenę wykonania budżetu Gminy
Sitno w 2007 r.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał Państwu Radnym o terminie składania
oświadczeń majątkowych.
Pan Lucjan Łuczyszyn przekazał zebranym zaproszenie na święto OSP w dniu
4 maja 2008 r.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zamknął sesję słowami:
“Zamykam obrady dzisiejszej sesji”
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował:
Inspektor ds. samorządu i Rozwoju Gminy
mgr Krzysztof Seń

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Edward Tukiendorf

