Sitno, 14 listopada 2013 roku
ST.0043.VI.40.2013
Protokół Nr XL/2013

Rady Gminy
Sitno
z dnia 14 listopada 2013 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwał:
- dwie uchwały w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno.
5. Przedłożenie projektu budżetu na rok 2014.
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Biłant Marek
2. Antoni Gazda
3. Juszczak Andrzej
4. Kozak Leszek
5. Mazurek Janusz
6. Mazurek Jerzy
7. Niedźwiedź Zygmunt
8. Ostapińska Dorota
9. Palikot Piotr
10. Pawlicha Bogdan
11. Stefańczuk Zbigniew
12. Tarkot Alina
13. Tukiendorf Edward

Radni nieobecni:
1. Borowiec Andrzej
2. Szajnoga Marek
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Ad. 1
Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad XL Sesji Rady Gminy w bieżącej kadencji dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Tukiendorf.
Przewodniczący powitał Radnych, sołtysa i gości zaproszonych: Wójta Gminy
Pana Kajetana Protasa, Sekretarza Gminy Pana Mariana Bernata, Skarbnika
Gminy Panią Jolantę Hryciuk, Panią kierownik GOPS Barbarę Tor, Panią
kierownik CK Agnieszkę Grzesiuk, oraz Panią Adrianę Sędłak - urbanista, jak
również pracownika gminy Panią Agatę Grosman. Obrady rozpoczęły się
o godz. 1200 i trwały do godz. 1640.
Ad. 2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że
w obradach uczestniczy 13 Radnych, co stanowi niezbędne quorum potrzebne
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.
Ponadto Przewodniczący stwierdził, że mamy dzisiaj prowizorium
budżetowe, które jest jednym z ważniejszych tematów na dzisiejszej sesji.
Kolejno Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku
obrad.
Pan Sekretarz poinformował, że uchwała w sprawie zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno, ta która jest bardziej
objętościowa będzie miała nr XL/225/2013 i druga będzie miała nr
XL/226/2013.
Dalej Pan Sekretarz poprosił o ujęcie w porządku obrad jeszcze uchwałę
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitno,
ponieważ przyszło zawiadomienie z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, iż chcą
nam uchylić powyższą uchwałę, w związku szeregiem nieprawidłowości.
Uchwała ta będzie miała nr XL/224/2013.
Ponieważ więcej uwag nie było Przewodniczący poddał pod głosowanie
proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.
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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: Zygmunt Niedźwiedź, Antoni Gazda, Jerzy
Mazurek.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad. 4
Podjęcie uchwał
Przy podejmowaniu Uchwał brało udział 13 Radnych.
Pan Zygmunt Niedźwiedź odczytał projekty Uchwał celem ich podjęcia:
1) Uchwała Nr XL/225/2013 Rady Gminy Sitno z dnia 14 listopada 2013r.
w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitno.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że uchwała ta jest konsekwencją podjęcia uchwały
z dnia 28 lutego 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno.
Pan Sekretarz: „…miejmy nadzieję, że Urząd Wojewódzki nie odrzuci jej
w toku formalno-prawnym, jeśli tak się nie stanie to będzie naszym dużym
sukcesem, że przy takim krótkim okresie udało nam się zrealizować te zmiany”.
Dalej Pan Sekretarz szczegółowo przedstawił, jakich działek dot. uchwała
i w jakich obrębach, a są to następujące obręby: Horyszów Polski, Sitno, Wólka
Horyszowska, Stabrów, Czołki, Rozdoły, Cześniki, Jarosławiec.
Następnie Pan Sekretarz poinformował, że działki nr 1000/1, 1000/2, 980
i 981 z uchwały z lutego, Agencja Nieruchomości Rolnej próbuje teraz podzielić
na mniejsze, jednak z racji tego, iż musi być tam utworzona droga wewnętrzna,
będzie to wymagało zgody Ministra, na wyłączenie części z produkcji rolnej na
rzecz tejże drogi.
Pan Jerzy Mazurek zapytał,: „ kto będzie za to płacił? Gmina?”
Pan Sekretarz odpowiedział,: „że na razie za wyłączenie nie, ewentualnie
później przy pozwoleniach, ale mieszkańcy, którzy nie są rolnikami”.
Pan Biłant zapytał, o kwestię opłaty przy zbyciu nieruchomości, która jest
zawarta w uchwale.
Pan Sekretarz powiedział, że opłata tzw.: „planistyczna” powinna wynosić
od 1% do 30%. Opłata ta obowiązuje tylko w przypadku, gdy w okresie do 5 lat
od podziału działki, właściciel sprzedaje ją.
Pan Juszczak zapytał, jaka jest mniej więcej kwota takiej opłaty.
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Pan Pawlicha zapytał ile kosztuje zrobienie takiego planu.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że jest to koszt w granicach 30tys. zł dla 24
działek, których jeszcze procedura nie jest zakończona.
Pan Przewodniczący stwierdził, że koszt podziału przeciętnej działki
wynosi w granicach 1tys. zł.
Następnie Przewodniczący powiedział, że jeszcze padło pytanie, jaka to
byłaby kwota, ponieważ w zależności ile procent Rada uchwali takie będą
kwoty. Pozostaje jeszcze kwestia, od jakich kwot byłoby to naliczane, ponieważ
Rada musi wiedzieć, jakie ma zająć stanowisko.
Pan Sekretarz powiedział, że wszystko zależy od terenu i miejscowości.
Dalej Pan Sekretarz poinformował, że według opinii jednego z biegłych do
spraw samorządu wynika, iż stawka powyżej 20% może przynieść jakikolwiek
dochód dla gminy. W związku z tym Pan Sekretarz zaproponował stawkę 20%.
Pan Przewodniczący zapytał: „… czy są jeszcze jakieś inne propozycje, co
do stawki procentowej?”
Pan Pawlicha zaproponował 15%.
Pan Jerzy Mazurek powiedział,: „(…) że my dzielimy dla Agencji
Nieruchomości Rolnej działki na osiedle, chodzi tutaj o drogę. Agencja będzie te
działki sprzedawać, a więc jakie środki, my możemy stamtąd uzyskać. A może
mamy jeszcze dopłacić”.
Pan Sekretarz powiedział,: „że chyba nam zależy, żeby mogło powstać
osiedle wzdłuż krajówki, przy okazji Agencja dzieli pozostałe 45ha na działki
o powierzchni od 3ha do 5ha. Mamy nadzieję, że je podzieli i rolnicy będą
mogli je kupić. Piszemy również do Agencji pismo, żeby nam przekazała w
„dolnicy” 2 działki (712/12, 712/13) o powierzchni ponad 3,5ha”.
Dalej Pan Sekretarz poinformował, że trzeba będzie już wystąpić do
Ministra o wyłączenie działek na drogę wewnętrzną.
Pan Przewodniczący zapytał, jakie będziemy mieli korzyć z umożliwienia
Agencji stworzenia tam osiedla i drogi wewnętrznej.
Pan Sekretarz powiedział, że zapewne drogi wewnętrzne zostaną
przekazane gminie, i będziemy podobnie postępować, jak w przypadku osiedla
w Jarosławcu i Zakładu Rolnego. Dzięki czemu uzyskaliśmy środki na remont
dróg i chodników po byłym zakładzie rolnym w Jarosławcu.
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszą
propozycję Pana Sekretarza w wysokości 20% służącą do naliczenia
jednorazowej opłaty, przy zbyciu nieruchomości z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.
W głosowaniu jawnym nad stawką 20%, za było 8 głosów, 4 głosy
wstrzymujące się i 1 głos przeciw.
Przewodniczący poinformował, że stawka 20% przeszła większością
głosów, a w związku z tym nie ma konieczności głosowania nad stawką 15%.
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę z przyjętą stawką 20%.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
2) Uchwała Nr XL/226/2013 Rady Gminy Sitno z dnia 14 listopada 2013r.
w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitno.
Pan Wójt powiedział, że chodzi tutaj o sprostowanie obiektów, które
dotyczą między innymi nieruchomości wykorzystywanych przez Gminę. Chodzi
tutaj o plac buraczany w Sitnie z przeznaczeniem na ochronę środowiska dla
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych. Z placu korzystają również
pobliscy rolnicy, jeśli chodzi o wagę, a także jeden z przedsiębiorców. Następna
działka to także były punkt po odbiorze buraków w Jarosławcu. Wiele osób
interesuje się tym placem, jeśli chodzi o możliwość wydzierżawienia. Działka ta
ma przeznaczenie pod działalność gospodarczą – giełda rolno-spożywcza,
z możliwością zabudowy budynkami parterowymi do wysokości 9m.
Następnie Pan Wójt poinformował, że chodzi również o działki
w Jarosławcu na osiedlu (trójkąt przed wjazdem po prawej stronie koło byłej
stacji oceny odmian). Na tych działkach jest propozycja z przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jeszcze jedna działka zlokalizowana na
osiedlu w Jarosławcu zaplanowana jest pod budowę boiska.
Pan Juszczak zaproponował, aby ten teren podnieść, który jest
przeznaczony na boisko, jeśli ma tam cokolwiek być, ponieważ jest on bardzo
zaniżony. Ziemia mogłaby pochodzi od mieszkańców, którzy chcą się jej
pozbyć, a nie mają gdzie.
Pan Wójt powiedział, że trzeba będzie się nad tym zastanowić na razie
rozpatrujemy kwestię przeznaczenia.
Pan Sekretarz dodał,: „(…) że ta uchwała, którą Pan Wójt w szczegółach
przestawił, jest niczym innym jak konsekwencją uchwały zaskarżonej przez
Naczelny Sąd Administracyjny, która sankcjonowała te wszystkie ustalenia,
które są dzisiaj. Jest to wykonanie orzeczenia Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny na wniosek Policji,
Prokuratury…, ktoś musiał mieć w tym interes i zgłosił, że Gmina dokonała
zmian w planie nie uzyskując zgody Ministra o wyłączeniu. Sprawa ta
zakończyłaby się na etapie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdybyśmy
mieli informację, że się odbywa rozprawa. Natomiast do Warszawy pojechał Pan
mecenas, został On wprowadzony w błąd i nie obronił naszej słusznej sprawy.
Działka 1413 w Jarosławcu – od 30 lat był skład buraków zabudowany
budynkiem. I pytanie,: co można wyłączać z produkcji? Działka 1103 w Sitnie
ta sama sytuacja. Działki 1825 i 1875/2 dawno wydzielone na budowlane,
dawno Gmina uzyskała opłaty „renty planistyczne” od właściciela Pana
Czaplińskiego. Działka 1730/5 dawno Agencja Nieruchomości Rolnej
przekazała Gminie na obiekty sportowe”.
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Dalej Pan Sekretarz powiedział, „(…) że na tej działce nic się nie da zrobić,
bo jak będziemy wozić ziemię, to możemy dołożyć jeszcze z 300tys. zł i jego
nigdy nie będzie, bo my nie nawieziemy tyle ziemi. Tam jest wyrównane,
w jednym miejscu stoi tylko woda, rowy są pogłębione. Będzie w tej chwili
zrobiony most z podkładów kolejowych. Jak to skończymy wtedy będziemy
patrzeć, co jest”.
Pan Sekretarz skierował słowa do Pan Juszczaka mówiąc: „Pan doskonale
wie ile kosztuje nawiezienie 2000m3 ziemi urodzajnej. To jest niemożliwe, w tej
chwili przy naszym budżecie. My musimy zrobić to, co jest. Będą grać
w okresie letnim. Mostek będzie zrobiony z podkładów kolejowych”.
Pan Juszczak wyjaśnił, że on nie miał na myśli, kupowania ziemi w celu
podniesienia terenu, tylko jak ktoś się pobudował i ziemia została.
Pan Sekretarz powiedział, żebyśmy tylko nie zepsuli podłoża gliną, bo tam
jest, w tej chwili bardzo dobre podłoże torfowe.
Na koniec Pan Sekretarz wyjaśnił,: „(…) że jeszcze nie wiemy do końca,
czy ta uchwała przejdzie, ponieważ orzeczenie sądu jest absurdem, dlatego że
dotyczy działek, które już były w planie, w ewidencji gruntów, jako „Bi”.
Jednak jest już zgoda Ministra na wszystkie te działki na wyłączenie z produkcji
rolnej”.
Pan Biłant powiedział, że wraca problem stawki procentowej, w tej
uchwale.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że mówił wcześniej, iż Pan Czapliński zapłacił już
5% renty planistycznej, kto wróci teraz do Pana Czaplińskiego, żeby zapłacił
10%. W związku z tym Pan Sekretarz zaproponował, aby utrzymać 5% tak jak
było kiedyś.
Pan Pawlicha zapytał, kto może sprzedać działki komunalne, czy Rada czy
Wójt sam.
Pan Sekretarz, wyjaśnił, że działki otrzymaliśmy za darmo od Agencji,
a także mamy już określone ich przeznaczenie, między innymi, dlatego też nikt
nie, ma zamiaru, ich sprzedawać i tak naprawdę Wójt bez zgody Rady nie
podejmie decyzji o ich sprzedaży, tym bardziej, że niektóre z tych działek może
skontrolować Agencja przez okres 10 lat, jeśli chodzi o ich przeznaczenie.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę z propozycją stawki
procentowej w wysokości 0% dla terenów stanowiących własności komunalne
i w wysokości 5% dla terenów prywatnych – innych propozycji nie było.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3) Uchwała Nr XL/224/2013 Rady Gminy Sitno z dnia 14 listopada 2013r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sitno.
Pan Sekretarz poinformował, że w związku z zakwestionowaniem uchwały
w ww. sprawie z poprzedniej sesji przez Urząd Wojewódzki w Lublinie zostało
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mnóstwo rzeczy wykreślonych, które scedowane były na mieszkańców. § 2,
który został przyjęty na poprzedniej sesji został również wykreślony.
Pan Wójt omówił uchwałę.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie
omówioną Uchwałę.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad. 5
Przedłożenie projektu budżetu na rok 2014.
Pan Wójt przedstawił, potrzeby w budżecie na rok 2014.
Na wstępie Pan Wójt wyjaśnił, że nasze pieniądze w postaci subwencji
zostały zmniejszone przez Ministerstwo Finansów o ponad 603tys.zł.
Zmniejszyły się również środki, jeśli chodzi o gazownictwo, przebieg sieci tzw.
wysokoprężnej – Ustiług kierunek Czołki ogółem o ponad 750tys.zł, a także
nieruchomości z tytułu obniżenia przez firmy fizyczne, czyli nam się
zmniejszyła suma, w stosunku do roku 2013 o około 800tys.zł. W związku
z tym już mamy pewien problem na samym początku.
Następnie Pan Wójt przedstawił planowane dochody za wodę i za
nieterminowe wpłaty, które mają wynieść w sumie w granicach 194tys.zł.
Dalej Pan Wójt powiedział,: „(…) że planujemy zrealizować dwie drogi
(Jarosławiec i Horyszów Polski). Chcemy złożyć wnioski do byłego FOGR-u –
planowana dotacja to 30tys.zł dla Horyszowa Polskiego i 40tys.zł dla
Jarosławca. Mamy nadzieję, że pozyskamy jeszcze 10tys.zł z nadleśnictwa,
gdzie wstępne rozmowy były już prowadzone. W zakresie gospodarki
mieszkaniowej – wieczyste użytkowanie niecałe 8tys. zł. Następnie dochody
z najmu i dzierżawy – kwota prawie 30tys.zł. Proponujemy, także sprzedaż, co
najmniej 2-3 nieruchomości za kwotę łączną około 120tys.zł. Myślimy również
o środkach w ramach PROW-u dla Czołek kwotę około 129tys.zł i dla
Kornelówki sumę na poziomie około 314tys.zł. Jeśli chodzi o sprawy
pożarnictwa mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać środki również w ramach
PROW-u, jeśli chodzi o remizę w Cześnikach – kwota dotacji to prawie
298tys.zł”.
Kolejno Pan Wójt przedstawił dochody dotyczące nieruchomości,
działalności to jest suma prawie 4,408mln zł. Dalsze wpływy to: opłata
skarbowa – 20tys.zł; fundusz alkoholowy – 77tys.zł; planowane wpływy
z osiedla w Jarosławcu – 150tys.zł.
Następnie Pan Wójt omówił wydatki, jeśli chodzi o: jednostki samorządu,
oświatę, pomoc społeczną.
Dalej Pan Wójt przedstawił planowane inwestycje na terenie gminy.
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Pan Wójt wyjaśnił, że nie mamy ujętych najważniejszych rzeczy, jeśli
chodzi o sanitację gminy. Jednak bez środków wspomagających nie ma
możliwości realizacji z własnych środków.
Kolejno Pan Wójt poinformował, że w dniu jutrzejszym wybieramy się na
rozmowy do Starosty, w celu omówienia poprawy odcinka drogi przy Ośrodku
Zdrowia w Sitnie i odcinka drogi w Cześnikach na zakręcie. Chcemy utrzymać
sumę 100tys. zł, proponując wspólny udział ze strony Starostwa i naszym po
50%
Następnie Pan Wójt powiedział, że niepokoi go sytuacja budynku Urzędu
Gminy, ponieważ jest pilna potrzeba remontu pokrycia dachowego,
odwodnienia, obróbki i elewacji, jednak na dzień dzisiejszy nie mamy środków.
Pan Wójt poprosił Pana Sekretarza o przedstawienie wydatków.
Pan Sekretarz powiedział, że wszystko to, co Radni otrzymali na
spotkaniu w dniu 11.11.2013r. zostało utrzymane w tym prowizorium.
Następnie Pan Sekretarz podsumowując powiedział,: „(…) że generalnie
bierzemy pod uwagę wszystkie sprawy związane z funduszem sołeckim. Jeśli
chodzi o drogi, to realizujemy wszystkie drogi w wykazie z symbolicznymi
kwotami – część z funduszu sołeckiego, część dokładamy zgodnie z ustaleniami
poniedziałkowymi tak, aby na każdą drogę było po 15tys.zł. Jeśli chodzi
o główne zadania inwestycyjne ze środków zewnętrznych to: wodociąg SitnoCzołki-Kornelówka, place zabaw, doposażenie orkiestry dętej w instrumenty.
Najważniejsza sprawa to otrzymanie dofinansowania z PROW-u na wodociąg
w kwocie ponad 500tys.zł, jeżeli tego nie otrzymamy to nie będziemy mieli,
z czego zapłacić nauczycielom. Kolejne inwestycje to: stroje dla KGW
w Kolonii Sitno – rozliczenie w czerwcu 2014, kwota dofinasowania 22tys.zł,
całkowita wartość 35tys.zł; stroje dla orkiestry – rozliczenie w czerwcu 2014,
kwota dofinansowania prawie 16tys.zł, całkowita wartość 24tys.zł; świetlica
Czołki – 69tys. zł środki własne, całkowita wartość 197tys. zł; Kornelówka – 27
listopada br. jest przetarg; solary – projekt jest w dalszym ciągu w ocenie”.
Dalej Pan Sekretarz powiedział, że musimy zrobić projekt, a przynajmniej
zgłoszenie, bądź pozwolenie na remont drogi na Wólce Horyszowskiej. Robimy
także w tym roku projekt drogi Jarosławiec Stara Wieś.
Następnie Pan Sekretarz poinformował, że jesteśmy przygotowani na
nowe rzeczy, na ewentualne nowe projekty takie jak:
- KGW Horyszów;
- świetlica Horyszów-Nowa Kolonia;
- Jarosławiec Dolny – kwestia projektu i lokalizacji;
- Jarosławiec „główny”: plac zabaw; siłownia zewnętrzna-jest projekt, fundusz
sołecki skierował pieniądze i będziemy to realizować obok „orlika”;
- kanalizacja Sitna;
- wodociąg przez Stabrów przez Starą Wieś w Jarosławcu do przepompowni;
- wodociąg Jarosławiec Reforma kierunek przepompownia;
- w centrum Jarosławca sieć wod-kan, jednak jeszcze nie mamy pozwolenia;
- wiata garażowa, która stoi za hydrofornią w Sitnie, trzeba ją wyremontować;
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- remont budynku w Karpiu;
Kolejno Pan Sekretarz wymienił miejscowości, w jakich są planowane
w budżecie na rok 2014 do realizacji drogi i chodniki.
Dalej Pan Sekretarz powiedział, że jeśli chodzi o oświatę to nie mamy
jeszcze ujętego w budżecie punktu tankowania busów i autobusów szkolnych jest projekt i pozwolenie na budowę.
Następnie Pan Sekretarz poinformował, że MZK podniosło się z 66tys.zł
do 85tys.zł, jednak udało nam się wynegocjować od 2014 roku przedłużenie
linii na Rozdoły-Stanisławka. Pojawiła się również propozycja zrobienia 6 zatok
autobusowych w Jarosławcu ( przy młynie, przy osiedlu i jak się kończy gmina).
Pan Sekretarz jeszcze raz przedstawił, wydatki zaplanowane w budżecie
na 2014rok, jeśli chodzi: administrację, oświatę, pomoc społeczną, gospodarkę
komunalną, wydatki na energię, Centrum Kultury, kultura fizyczna, ochrona
zabytków, sport.
Pan Sekretarz powiedział, że jest również potrzeba modernizacji kotłowni
w czterech szkołach.
Kolejno Pan Sekretarz poinformował, że Gmina Sitno otrzymała
propozycję organizacji XV igrzysk LZS w Sitnie. Dlatego, też trzeba będzie się
nad tym zastanowić.
W między czasie zostały rozdane materiały wszystkim Radnym dot.
prowizorium uchwały budżetowej na rok 2014.
Następnie Pan Sekretarz poprosił, aby w uchwale budżetowej na rok 2014
w §10 poprawić kwotę zaciągnięcia kredytu na 2 500 000zł.
Pan Przewodniczący zapytał Radnych: „jak widzą dalszą pracę nad
uchwałą budżetową, na 2014, ponieważ dobrze byłoby, aby na następnej sesji
Radni już byli zorientowali, nad czym głosować, a nie przeprowadzać jeszcze
szeroką dyskusję na sesji”.
Pan Pawlicha zaproponował, aby przekazać te materiały
Przewodniczącym poszczególnych Komisji. Komisje się zapoznają i każdy
wyrazi swoją opinię, ewentualnie jakieś jeszcze będą zmiany.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że na następnej sesji już nie będzie czasu na
zmiany.
Pan Pawlicha powiedział, że tu już nie ma tak naprawdę, co zmieniać,
przecież wszystko zostało już ustalone.
Pan Przewodniczący zakończył dyskusję na temat prowizorium.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Sitno dr inż. Kajetan Protas.
Poruszając zagadnienia:
1. Gospodarka wodno-ściekowa, jeśli chodzi o spółkę wodną (potrzeba
poprawy rowów);
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pożarnictwa (szkolenia);
Gospodarka komunalna (eternit);
Szkół (potrzeba modernizacji ogrzewania);
Gospodarstwo ( przygotowania do odśnieżania);
Uporządkowanie miejsc pamięci na 11listopada;
Kulturalne;
Bezpieczeństwa (zakończono chodnik Jarosławiec-Stabrów);
Umowa na stroje dla KGW Kolonia Sitno.

Pan Przewodniczący powiedział, że lepiej byłoby kupić koparkę zamiast
samochód do odśnieżania. Koparka przyda się nie tylko w zimie, ale również
i do melioracji.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi
Pan Pawlicha powiedział,: „co to za nagonka jest na mnie? Bo jest opinia
w szkole w Sitnie, że nie dostają sali gimnastycznej, bo Pawlicha zabronił
dawać za darmo salę gimnastyczną. Nie wiem czyja to jest robota, ale takie do
mnie słowa doszły i chce uwiarygodnić. Chciałbym spytać się o wyjaśnienie, co
to jest?”
Pan Wójt powiedział, że nikt z nim nie rozmawiał i nic na ten temat nie
wie.
Pan Przewodniczący potwierdził, że takiej wypowiedzi nigdy nie było na
sesji ze strony Pana Bogdana Pawlichy. Według niego to jest jakieś
nieporozumienie.
Pan Wójt powiedział, że dopiero teraz się o tym dowiedział.
Pan Pawlicha powiedział, że było na sesji powiedziane, iż mieszkańcy
gminy Sitno, w każdej chwili mogą sobie ustalić i udostępnianie sali
gimnastycznych ma być bezpłatne dla mieszkańców gminy.
Pan Wójt wyjaśnił, że odnośnie opłat podjęliśmy decyzję jasno, iż nie ma
żadnych opłat, jeśli chodzi o mieszkańców gminy.
Pan Sekretarz powiedział, że była podjęta uchwała na poprzedniej sesji
odnośnie upoważnienia Wójta do ustalenia wynagrodzeń za wypożyczenie sali
gimnastycznej w Jarosławcu i w Sitnie. Na tej podstawie zarządzeniem Wójta
będzie ustalona opłata za wynajem sali, ale opłaty maja być ewentualnie tylko
od osób zewnętrznych. Ustalone będą również opłaty za wynajem busów
i autobusów.
Pan Przewodniczący jeszcze raz powiedział, że kolega Bogdan nic takiego
nie powiedział.
Pan Pawlicha jeszcze raz wyjaśnił, że nic takiego nie powiedział, jak
również nie powiedział, że sprzątaczki mają robić za darmo.
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Pan Biłant poprosił, aby uzupełnić dziury na drogach na osiedlu, ponieważ
być może jest to ostatni moment przed śniegiem.
Pan Juszczak zapytał, czy zostało już skończone połączenie chodnika na
osiedlu w Jarosławcu z byłym zakładem rolnym.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że jeszcze nie skończyli, bo jeszcze nie są drogi
porobione.
Pan Juszczak powiedział, że tam została jeszcze kostka.
Pan Sekretarz odpowiedział, że ta kostka została na przejście przez ulicę.
Następnie Pan Juszczak zapytał, o kostkę, która leży przy szkole
w Jarosławcu na placu.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że ta kostka ma być na chodnik w kierunku Sitna.
Ad. 8
Sprawy różne
Sprawy różne zostały zrealizowane wraz z interpelacjami i zapytaniami
Radnych.
Ad. 9
Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji
Protokół Nr XXXIX/2013 wyłożony był do wglądu bezpośrednio w trakcie
obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Państwo Radni zapoznali się
z Protokołem i czy są do niego uwagi.
Państwo Radni nie wnosili uwag i przyjęli ww. Protokół w głosowaniu
jawnym przy 12 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się.
Ad. 10
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Protokołował: Piotr Harczuk

Edward Tukiendorf
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