Sitno, 28 stycznia 2009 roku
ST - 0043/V/30/2008
Protokół Nr XXX/2009
Rady Gminy
w Sitnie
z dnia 28 stycznia 2009 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 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sitno,
- w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Sitno na lata 2009 – 2015,
- w sprawie ustalenia wartości jednego puntu w złotych do ustalenia wynagrodzenia
w ZWiUTG oraz Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu,
- w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Zamojsko-Roztoczańskiego
Związku Gmin z siedzibą w Zamościu,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gminy Sitno.
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Sitno.
6. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Adamczuk Małgorzata
2. Brzozowski Janusz
3. Juszczak Andrzej
4. Gazda Antoni
5. Karski Aleksander
6. Kozak Leszek
7. Łuczyszyn Lucjan
8. Mazurek Janusz
9. Mazurek Jerzy
10.Monastryski Ryszard
11.Niedźwiedź Zygmunt
12.Pawlicha Bogdan

-- 2 -13.Szajnoga Marek
14.Tukiendorf Edward
15.Wrotniak Mieczysław

Ad 1
Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad XXX Sesji Rady Gminy w bieżącej kadencji dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Tukiendorf.
Przewodniczący powitał Radnych a także gości zaproszonych: Sekretarza Gminy
Pana Mariana Bernata, Skarbnika Gminy Panią Jolantę Hryciuk, sołtysów: Panią
Alinę Tarkot i Pana Franciszka Grelę oraz geodetę ze Starostwa Powiatowego
w Zamościu Pana Kazimierza Cybulskiego.
Obrady rozpoczęły się o godz. 12°° i trwały do godz. 15³°.

Ad 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Tukiendorf na podstawie listy
obecności stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 15 Radnych, co stanowi pełne
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, proponując
jednocześnie by w pierwszej kolejności udzielić głosu Panu Kazimierzowi
Cybulskiemu.
Pan Sekretarz poinformował o dodatkowych zmianach w budżecie oraz o uchwale
dotyczącej załącznika inwestycyjnego – potrzebnego do projektu odnowy wsi – GOK
Sitno (kwota 835.342,-zł w 2011 r.).
Państwo Radni nie wnosili uwag do porządku obrad i przyjęli go z proponowanymi
zmianami 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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Cybulskiemu.
Pan Cybulski poinformował, że Starostwo Powiatowe w Zamościu przystąpiło do
prac związanych z ewidencją gruntów i budynków. Zgodnie z przepisami prace te
zostaną zakończone do końca 2010 r. ze względu na to, że na 2011 r. zaplanowany
jest spis powszechny. Na terenie Gminy Sitno prace mają być prowadzone do końca
kwietnia 2009 r. i jest prośba, by przekazać informację rolnikom, żeby zgłaszali
nieprawidłowości firmie, która będzie tą ewidencję prowadzić. W ten sposób można
będzie uaktualnić sprawy związane m.in. z klasyfikacją i przeznaczeniem gruntów
a także lokalizacją budynków, sadów, łąk itp.
Później w drugim etapie spis ewidencyjny będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie
Gminy. Wtedy też będzie można zgłaszać ewentualne uwagi.
Na tym Pan Cybulski zakończył wypowiedź.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o dyskusję i zadawanie pytań (odpowiedzi
na pytania były udzielane przez Pana Cybulskiego na bieżąco).
Pan Marek Szajnoga zapytał o możliwości zmniejszenia liczby działek położonych
obok siebie (połączenia działek) oraz możliwość likwidacji w ewidencji rowu,
którego od wielu lat już nie ma.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał o sprawę budynków postawionych bez
zezwoleń oraz o sprawę podatku katastralnego.
Pan Jerzy Mazurek zapytał o możliwość uregulowania spraw własnościowych
działek oddanych pod drogę powiatową Boży Dar – Cześniki.
Pan Janusz Brzozowski zapytał o sprawę pasa drogowego w Jarosławcu, który ma
szerokość 15 m. od osi jezdni mimo, że mieszkańcy są właścicielami działek aż do
rowu przydrożnego.
Pan Sekretarz zapytał o możliwości uregulowania stanu prawnego chodników przy
drogach powiatowych i krajowych. Ponadto Pan Sekretarz poruszył sprawę pasów
jezdni o zmiennej szerokości.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Piotrowi Morozowi
z firmy SVZ Tomaszów Lubelski.
Pan Moroz przedstawił zebranym ofertę firmy dotyczącą kontraktacji warzyw
a w szczególności papryki gruntowej i marchwi.
Pan Marek Szajnoga zapytał o cenę skupu papryki i planowany plon z 1 ha.
Pan Moroz poinformował, że cena wynosi 1,50 zł/kg a planowany plon – min. 10 ton
z 1 ha.
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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 XXX/179/09 Rady Gminy Sitno z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sitno na lata 2009
– 2015”.
Pan Sekretarz poinformował, że ten Plan został już przyjęty na zebraniu
mieszkańców miejscowości Sitno i teraz wymaga zatwierdzenia przez Radę
Gminy. Plan ten jest niezbędny przy ubieganiu się o środki z PROW.
Pan Andrzej Juszczak zapytał czyją inicjatywą było opracowanie takiego planu
i dlaczego nie ma takich planów dla innych miejscowości.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że to zadanie było zaplanowane w WPI. W następnych
latach będą przyjmowane Plany Odnowy innych miejscowości.
Następnie Państwo Radni przyjęli ww. Uchwałę w głosowaniu jawnym przy
13 głosach za, 0 – przeciw i 2 głosach wstrzymujących.
Pan Janusz Brzozowski złożył wniosek, by zaplanować w Sitnie zalew
kąpielowy po lewej stronie mostu jadąc w stronę Jarosławca. Podniosłoby
to rangę miejscowości.
Państwo Radni opowiedzieli się za podjęciem rozeznania w ww. sprawie
– za głosowało 12 Radnych, przeciw – 0, 3 Radnych wstrzymało się od głosu.
2) Uchwała Nr XXX/180/09 Rady Gminy Sitno z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Sitno na lata 2009 – 2015.
Pan Jerzy Mazurek zapytał o punkt 4. poz. 2.000,-zł rocznie na „stworzenie
lepszych warunków do czynnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym”.
Pan Andrzej Juszczak zapytał czy to jest wymóg prawny.
Kierownik GOPS w Sitnie Pani Barbara Tor wyjaśniła, że ta Strategia
potrzebna jest przy ubieganiu się o środki pomocowe.
Za kwotę 2.000,-zł planuje się zorganizowanie pikniku dla osób
niepełnosprawnych z udziałem mieszkańców gminy. Część zadań wykonanych
będzie w czynie społecznym.
Pan Jerzy Mazurek zapytał czy z tych środków będą opłacane rehabilitacje
i sanatoria dla osób niepełnosprawnych.
Pani Tor wyjaśniła, że nie, gdyż to są zadania PFRON. Ewentualnie jak będzie
taka potrzeba to się przyjmie aneks do tej Strategii.
Następnie Państwo Radni przyjęli ww. Uchwałę w głosowaniu jawnym przy
14 głosach za, 0 przeciw i 1 głosie wstrzymującym.
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w sprawie porozumienia o wartości jednego punktu w złotych dla
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Sitno.
Projekt Uchwały wyjaśnił Pan Sekretarz – propozycja stawki dla Ośrodka
Promocji – 5,-zł natomiast dla ZWiUTG – 4,-zł.
Wyżej wymieniona Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.
4) Uchwała Nr XXX/182/09 Rady Gminy Sitno z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/178/08 Rady Gminy Sitno z dnia
30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu ZamojskoRoztoczańskiego Związku Gmin z siedzibą w Zamościu.
Projekt Uchwały wyjaśnił insp. ds samorządu Pan Krzysztof Seń.
Wyżej wymieniona Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.
5) Uchwała Nr XXX/183/09 Rady Gminy Sitno z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno.
Pan Sekretarz poinformował, że Wspólnota w Jarosławcu zadeklarowała
przekazanie części działki za Domem Ludowym na potrzeby budowy boiska
szkolnego w ramach programu Orlik. Ponadto Gmina chce, żeby wspólnota
przekazała w dzierżawę grunt pod wjazdem do Szkoły.
Następnie ww. Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
6) Uchwała Nr XXX/184/09 Rady Gminy Sitno z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim.
Pan Sekretarz przedstawił informację ze spotkania z rodzicami dzieci
z Horyszowa Polskiego. Mieszkańcom obiecano, że 70 – 80 %
zaoszczędzonych środków zostanie wydatkowanych na ten obiekt.
Być może uchwała w sprawie likwidacji szkoły nie będzie potrzebna, gdyż jest
projekt ustawy o zmianie sposobu likwidacji szkoły.
Przewodniczący Rady Gminy również przedstawił zebranym informację
ze spotkania z mieszkańcami Horyszowa Polskiego.
Następnie ww. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 9 głosach
za, 3 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących.
7) Uchwała Nr XXX/185/09 Rady Gminy Sitno z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sitno.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z GOPS w Sitnie w sprawie
dodatkowych środków (pismo w załączeniu).
Pani Barbara Tor wyjaśniła, że chodzi o sfinansowanie pobytu osoby w zakładzie
opiekuńczym.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by w chwili obecnej zabezpieczyć
środki na 3 miesiące pobytu – tj. kwotę 4.000,-zł.
Państwo Radni opowiedzieli się za ww. prop. jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
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Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
W związku z nieobecnością Pana Wójta Pan Sekretarz przedstawił krótkie
sprawozdanie z realizacji zadań gminy w okresie od 01-01 do 28-01 2009 r.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Ad. 7
Sprawy różne
Pan Janusz Brzozowski zapytał o sprawę finansowania basenu dla dzieci
– przegłosowany był wniosek, żeby basen był za darmo dla wszystkich dzieci.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że proponowane rozwiązanie (z częściową odpłatnością)
wprowadzono na wniosek dyrektorów szkół.
Pan Marek Szajnoga poruszył sprawy związane z:
– wywozem śmieci ze szkół,
– dojazdem do Szkoły w Jarosławcu – wystosować pismo do GS SCH, żeby
częściowo dofinansowało poprawę tego dojazdu,
– przesunięciem godziny zebrania mieszkańców w Jarosławcu,
– dokończeniem pogłębiania rowów przy LHS i sprawą bobrów.
Pan Jerzy Mazurek zwrócił się o przeniesienie szatni i biblioteki w Szkole
w Cześnikach na dolny poziom. Ponadto Pan Mazurek zapytał o następujące sprawy:
czy przedszkole ma podlegać pod Stowarzyszenie i czy będzie zatrudniony drugi
dyrektor przedszkola; kiedy będzie wykonane odwodnienie szkoły; kiedy zostanie
rozebrany budynek przy szkole; wyjaśnienie sprawy drogi w Karpiu – za torem; czy
szkoły mają zabezpieczone środki na wywóz śmieci.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że kierownikiem przedszkola będzie miejscowy dyrektor
szkoły, budynek przy szkole będzie rozebrany, droga Karp – za torem w ogóle nie
jest ujęta na mapach, natomiast odnośnie wywozu śmieci – szkoły mają w budżetach
zaplanowane wydatki na zakup usług.
Następnie Pan Sekretarz poinformował o tym, że Powiat zamierza wznowić drogę
Cześniki – Wolica o dł. 2752 m.
Ponadto Pan Sekretarz zaproponował, by na każdą sesję zapraszać kierowników
jednostek i dyrektorów szkół to tego typu dyskusje nie miałyby miejsca.
Pan Janusz Brzozowski poruszył sprawę plagi szczurów, które pozostały po
kontenerach ze śmieciami.
Ponadto Pan Brzozowski złożył wniosek, żeby zakańczać w pierwszej kolejności
drogi betonowe, w tym również drogi w Jarosławcu.
Pan Antoni Gazda zwrócił się z wnioskiem o utwardzenie pętli autobusowej
w Kolonii Sitno.

-- 7 -Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że część gruntu jest własnością Gminy
natomiast część własnością Gminnej Spółdzielni Sch.
Ponadto Przewodniczący dodał, że OSP zgłaszała wniosek w sprawie wykonania
projektu przyłącza gazowego do budynku OSP w Kol. Sitno.
Pan Andrzej Juszczak zapytał gdzie można się zapoznać z protokołem kontroli RIO.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że do chwili obecnej nie ma tego dokumentu.
Natomiast odnośnie wniosku Pana Brzozowskiego w sprawie szczurów – zostanie to
zgłoszone do ZWiUTG.
Pan Janusz Brzozowski zapytał od kiedy zostanie uruchomione przedszkole
w Jarosławcu.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że od września.
Pan Bogdan Pawlicha zapytał czy zarezerwowano w budżecie na 2009 r. środki
na odwodnienie Szkoły w Cześnikach.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że może zrealizuje się to zadanie z wolnych środków,
podobnie jak koncepcję Orlika w Jarosławcu oraz opłatę za pobyt w ośrodku Pana
J. Saweczko. Być może będą również oszczędności z przetargów na budowę dróg.
Następnie Pan Sekretarz poinformował, że w Urzędzie Gminy w pokoju nr 13 raz
w tygodniu będzie przyjmował agent PZU Pan W. Jarmuż.
Pan Bogdan Pawlicha zwrócił się o wykonanie podjazdu przy chodniku
w Cześnikach.
Pan Janusz Brzozowski zaproponował by straż pożarna w ramach czynu odkopała
Szkołę w Cześnikach i wykonała izolację oraz rozebrała budynek przy Szkole.
Pan Sekretarz stwierdził, że niezbyt by się to opłaciło gdyż stawka godzinowa pracy
strażaków wynosi 14 zł.
Pan Brzozowski zauważył, że jest to stawka za udział w akcji pożarniczej, natomiast
te prace mogły by być wykonane w czynie społecznym.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował nt Uchwały Nr XXIX/178/08, która
okazała się niepotrzebna.
Następnie Przewodniczący odczytał pismo z ANR w sprawie gruntów z terenu
Gminy Sitno będących w posiadaniu Agencji (pismo w załączeniu).
Na tym zakończono realizację bieżącego punktu porządku obrad.

Ad. 8
Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji
Protokół Nr XXIX 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 w głosowaniu jawnym przy
13 głosach za, 0 przeciw i 1 głosie wstrzymującym.
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Zamknięcie obrad sesji
Na zakończenie obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy podziękował
zaproszonym gościom oraz Radnym za czynny udział w obradach sesji.
Następnie Przewodniczącego 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

