Sitno, 4 grudnia 2014 roku
ST. 0002.VII.2.2014
Protokół Nr II/2014

Rady Gminy
w Sitnie
z dnia 4 grudnia 2014 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Określenie stanu liczbowego Komisji Stałych.
5. Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Rewizyjnej.
6. Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju.
7. Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony
Zdrowia i Sportu.
8. Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska.
9. Ustalenie wysokości miesięcznych ryczałtów dla Radnych Gminy Sitno.

10. Podjęcie uchwał:
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sitnie oraz ustalenia jej składu
osobowego,
- w sprawie powołania Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju oraz ustalenia jej składu
osobowego,
- w sprawie powołania Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Sportu oraz
ustalenia jej składu osobowego,
- w sprawie powołania Komisji Rolnictwa oraz ustalenia jej składu osobowego,
- w sprawie ustalenia zasad, na których Radnym Rady Gminy w Sitnie przysługują diety
i zwrot kosztów podróży służbowych,
- w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla Wójta Gminy Sitno w jazdach
lokalnych,
- w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sitno,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Radni obecni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Biłant Tomasz
Chaińska Joanna
Chmiel Teresa
Gąsior Tomasz
Klikicki Krzysztof
Kozak Leszek
Łazorczyk Tomasz
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8. Mazurek Janusz
9. Polski Robert
10. Ryszczuk Jan
11. Sokołowski Dariusz
12. Szawarski Ryszard
13. Tokarz Kazimierz
14. Torba Janusz
15. Wydmański Władysław

Ad. 1
Otwarcie obrad sesji
Otwarcia obrad II Sesji Rady Gminy w bieżącej kadencji dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Klikicki.
Przewodniczący powitał Radnych, a także gości zaproszonych: Wójta Gminy Pana
Mariana Bernata, Z-cę Wójta Pana Kajetana Protasa oraz Skarbnika Gminy Panią
Jolantę Hryciuk.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1200 i trwały do godz. 1520.

Ad.2
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach
uczestniczy 15 Radnych co stanowi pełne quorum potrzebne do podejmowania
uchwał.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad pytając, czy są
do niego uwagi.
Pan Wójt wyjaśnił, że ostatniej uchwały dot. zmian w budżecie na rok 2014 nie
będzie, natomiast te zmiany będą na ostatniej sesjiw tym roku.
Dalej Pan Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym po obradach sesji,Radni będą
mieli szkolenie, w zakresie ustawy o samorządach, finansach publicznych, które
przeprowadzi Pani Ewa Gomułka z Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Państwo Radni przyjęli proponowany porządek przy 13 głosach za, 0 przeciw
i 2 głosach wstrzymujących się.
Ad. 3
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by w skład Komisji Uchwał
i Wniosków weszli nw. Radni: Leszek Kozak, Janusz Mazurek i Teresa Chmiel.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji i zostali powołani do jej
składu jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
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Ad. 4
Określenie stanu liczbowego Komisji Stałych
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że są następujące Komisje Stałe:
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju,
- Komisja Oświaty, Pomocy Społecznej,Ochrony Zdrowia i Sportu,
- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi: przewodniczący i 2 członków, natomiast
w skład pozostałych Komisji wchodzi przewodniczący i 3 członków.
Pan Biłant zaproponował, aby skład komisji rewizyjnej liczył 5 osób.
Pan Szawarski stwierdził, że jeżeli ten układ sprawdzał się przez wiele lat to po
co go zmieniać.
Pan Biłant: „Panie Wójcie po co ten cały cyrk. Niech Pan wyjmie tą kartkę. Ma
Pan zapisane, kto w jakiej komisji ma być. W komisji rewizyjnej ma być Pan
Szawarski, Pan Kozak i Pan Mazurek”.
Pan Wójt odpowiedział, że nie ma żadnej kartki, natomiast jeśli chodzi
rozmowę na temat prac w komisjach to taka sama rozmowa była przeprowadzona
z każdym z radnych.
Dalej Wójt wyjaśnił, że w Statucie Gminy mamy zapisane, iż Komisja
Rewizyjna liczy 3 osoby i nie ma sensu tego zmieniać. Jest specyficzną komisją
i skoro planujemy osoby, które znają temat, mają doświadczenie, to chyba nic złego
się nie dzieje.
Pan Biłant: „ja też mam doświadczenie, byłem przewodniczącym sądu
koleżeńskiego”.
Pan Wójt powiedział, że nie broni Panu Biłantowi być w Komisji Rewizyjnej.
A dzisiejsza dyskusja jest w ogóle niepotrzebna, w związku z tym proszę po kolei
deklarować, kto w jakiej komisji chce pracować.
Kolejno Pan Wójt zasugerował, że Pan Biłant „jeździ” po radnych i się z nimi
namawia.
Pan Biłant: „Panie Wójcie prawda jest taka, że Pan chce sobie kupić radnych.
Pan kupczy miejscami w radzie”.
Pan Wójt: „ Jakimi miejscami i z jakiej racji?”
Pan Przewodniczący przerwał dyskusję.
Pan Szawarski - były policjant - stwierdził, że za taką wypowiedz Pana Biłanta do
Pana Wójta grozi kodeks karny, a więc lepiej odpuśćmy nerwy i szanujmy się, bo my
jesteśmy dla ludzi.
Pan Wójt powiedział, że skoro kupił radnych, to proszę mu dać teraz przykład za
ile kupił i kiedy.
Pan Biłant: „Zasada polega na tym, że tutaj może źle zostałem zrozumiany, bo
Pan Wójt też mi zarzucił, że ja jeżdżę po radnych. Proszę podnieść rękę u kogo
byłem w sprawie sesji, czy Komisji Rewizyjnej?”
3

Z-ca Wójta Pan Kajetan Protas stwierdził, że wyciąganie takich wniosków już
na II sesji nic dobrego nie przynosi, natomiast Wójt też musi mieć własne
spostrzeżenia i opierać się na osobach i propozycjach wstępnych, dlatego też według
niego bardzo dobrze, że były jakieś propozycje wstępne składów komisji.
Pan Biłant powiedział, że ma nadzieję że demokracja zatriumfuje i nie będzie
tak jak było ustalone dwa tygodnie temu.
Pan Gąsior zaproponował, aby radni zgłaszali się do tych komisji, do których
czują się na siłach.
Pan Przewodniczący poprosił radnych o dyskusję konkretną i rzeczową.
Pan Wydmański zaproponował, aby zmienić skład osobowy Komisji Rewizyjnej
na 4 osobową.
Pan Wójt wyjaśnił, że nikt w tej chwili nie będzie zmieniał Statutu Gminy.
Ad. 5
Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Rewizyjnej.
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Pan Szawarski zgłosił Tomasza Biłanta, który nie wyraził zgody.
Pan Torba zgłosił Ryszarda Szawarskiego, który wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za kandydaturą Pana Ryszarda
Szawarskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 11 Radnych, przeciw – 0, 4 Radnych
wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków
Komisji Rewizyjnej.
Pan Szawarski zaproponował: Leszka Kozaka i Janusza Mazurka (osoby te
wyraziły zgodę na kandydowanie).
W związku z tym, iż radni nie proponowali innych kandydatów Przewodniczący
zapytał kto jest za tym, aby członkami Komisji Rewizyjnej zostali w/w Radni.
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 11 Radnych, przeciw – 0, 4
Radnych wstrzymało się od głosu.

Ad. 6
Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Budżetu, Infrastruktury
i Rozwoju.
Przewodniczący
Rady
Gminy
poprosił
o
zgłaszanie
kandydatów
na Przewodniczącego Komisji.
Z sali padły następujące zgłoszenia:Tomasz Łazorczyk (wyraził zgodę na
kandydowanie), Władysław Wydmański (wyraził zgodę na kandydowanie).
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto jest za kandydaturą Pana Tomasza
Łazorczyka na Przewodniczącego Komisji Budżetu.
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 8 Radnych, przeciw – 3, 4
Radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto jest za kandydaturą Pana Władysława
Wydmańskiego na Przewodniczącego Komisji Budżetu.
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 8 Radnych, przeciw – 0, 7
Radnych wstrzymało się od głosu.
Pan Przewodniczący poinformował, że mamy w obu przypadkach 8 głosów za.
Pan Łazorczyk powiedział, że rezygnuje z funkcji Przewodniczącego Komisji
Budżetu.
Pan Przewodniczący stwierdził, że w związku z faktem, iż Pan Łazorczyk
zrezygnował, będziemy głosować za kandydaturą Pana Wydmańskiego na
Przewodniczącego Komisji Budżetu.
W głosowaniu jawnym radni opowiedzieli się jednogłośnie za kandydaturą
Władysława Wydmańskiego.
Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków
Komisji Budżetu.
Pan Wydmański zgłosił: Tomasza Biłanta (wyraził zgodę na kandydowanie),
Roberta Polskiego ( nie wyraził zgody na kandydowanie).
Pan Torba zgłosił: Kazimierza Tokarza (wyraził zgodę na kandydowanie),
Pan Polski zgłosił: Tomasza Łazorczyka (wyraził zgodę na kandydowanie),
Pan Szawarski zaproponował aby nad w/w kandydaturami głosować blokowo.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycje blokowego
głosowania.
W głosowaniu jawnym wszyscy radni byli za blokowym głosowaniem.
W związku z tym Przewodniczący zapytał kto jest za tym, aby członkami
Komisji Budżetu zostali Radni: Tomasz Biłant, Kazimierz Tokarz, Tomasz
Łazorczyk.
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 14 Radnych, przeciw – 0, 1 Radny
wstrzymał się od głosu.

Ad. 7
Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej,
Ochrony Zdrowia i Sportu.
Przewodniczący
Rady
Gminy
na Przewodniczącego Komisji.

poprosił

o

zgłaszanie

kandydatów

Zgłoszono kandydaturę Pana Roberta Polskiego, który wyraził zgodę na
kandydowanie i został wybrany na w/w stanowisko w głosowaniu jawnym przy 13
głosach za, 0 przeciw i 2 głosach wstrzymujących się.
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Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków
Komisji Oświaty.
Pan Polski zgłosił: Chmiel Teresę (wyraziła zgodę na kandydowanie),
Ryszczuka Jana (wyraził zgodę na kandydowanie), Chaińską Joannę (wyraziła
zgodę na kandydowanie).
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycje blokowego
głosowania.
W głosowaniu jawnym wszyscy radni byli za głosowaniem blokowym.
W związku z tym, Przewodniczący zapytał kto jest za tym, aby członkami
Komisji Oświaty zostali Radni: Chmiel Teresa,Ryszczuk Jan,Chaińska Joanna.
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 13 Radnych, przeciw – 0,
2 Radnych wstrzymało się.

Ad. 8
Powołanie Przewodniczącego i składu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów
na Przewodniczącego Komisji.
Zgłoszono kandydaturę Pana Janusza Torby, który wyraził zgodę na kandydowanie
i został wybrany na w/w stanowisko w głosowaniu jawnym przy 14 głosach za,
0 przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.
Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków
Komisji Rolnictwa.
Pan Torba zgłosił: Tomasza Gąsiora (wyraził zgodę na kandydowanie),
Dariusza Sokołowskiego (wyraził zgodę na kandydowanie), Krzysztofa Klikickiego
(wyraził zgodę na kandydowanie).
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycje blokowego
głosowania.
W głosowaniu jawnym wszyscy radni byli za blokowym głosowaniem.
W związku z tym Przewodniczący zapytał kto jest za tym, aby członkami
Komisji Rolnictwa zostali Radni: Tomasz Gąsior, Krzysztof Klikicki i Dariusz
Sokołowski.
W głosowaniu jawnym za opowiedziało się 14 Radnych, przeciw – 0, 1 Radny
wstrzymał się.
Ad. 9
Ustalenie wysokości miesięcznych ryczałtów dla Radnych Gminy Sitno.
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Pan Polski był zadania, aby obniżyć stawki wszystkim, zarówno radnym,
sołtysom, jak i Wójtowi.
Pan Torba podzielił zdanie Pana Polskiego.
Pan Przewodniczący powiedział, że też jest za obniżeniem diet.
Pan Mazurek zaproponował pozostawienie diet na tym samym poziomie.
Pan Wójt stwierdził, że skoro zostawiliśmy podatki na tym samym poziomie to
może zostawmy, też diety na tym samym poziomie.
Pan Biłant zaproponował, aby te diety zostawić tak jak są, ale 50% przekazać
na cele społeczne.
Pani Gomułka wyjaśniła, że nie można tak, chyba że każdy indywidualnie
przekaże sobie jakieś pieniądze na taki cel.
W wyniku dyskusji radni ustalili pozostawienie diet na tym samym poziomie
co w poprzedniej kadencji czyli:1100,-zł dla Przewodniczącego Rady Gminy, 600,-zł
dla Zastępcy Przewodniczącego i 400,-zł dla pozostałych Radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie poszczególnych
propozycji stawek:
- 400 zł dla radnego miesięcznie niezależnie od liczby posiedzeń: w głosowaniu
jawnym za opowiedziało się 13 Radnych, przeciw – 2, 0 Radnych wstrzymało się od
głosu;
- 600 zł dla Z-cy Przewodniczącego Rady miesięcznie niezależnie od liczby
posiedzeń: w głosowaniu jawnym za opowiedziało się 10 Radnych, przeciw – 0, 5
Radnych wstrzymało się od głosu;
- 1100 zł dla Przewodniczącego Rady miesięcznie niezależnie od liczby posiedzeń:w
głosowaniu jawnym za opowiedziało się 11 Radnych, przeciw – 1, 3 Radnych
wstrzymało się od głosu;
Pan Przewodniczący poinformował, że przechodzimy teraz do ustalenia
miesięcznego limitu kilometrów dla Wójta, a w związku z tym poprosił o propozycje.
Pan Wójt zaproponował obniżenie limitu kilometrów do 200km.
Pan Z-ca Wójta powiedział, że może to nie być wystarczające.
W wyniki dyskusji ustalono pozostawienie limitu kilometrów na poziomie
poprzednich lat w wysokości 300km miesięcznie.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. propozycję.
W głosowaniu jawnym za ww. propozycją opowiedziało się 10 Radnych,
przeciw – 0, 5 Radnych wstrzymało się od głosu.
Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że teraz zajmiemy się
ustaleniem wynagrodzenia dla Wójta.
Z-ca Wójta objaśnił poszczególne składowe wynagrodzenia wójta
i zaproponował podniesienie wynagrodzenia o około 10%, gdyż od kilku lat nie
ulegały zmianie.
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Pan Przewodniczący przedstawił Radnym wynagrodzenie Wójta za ubiegły
rok, które wynosiło 8.374,-zł brutto, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze –
4550zł, dodatek funkcyjny – 1670zł, dodatek specjalny – 1244zł i dodatek
za wieloletnią pracę - 910zł.
W wyniku dyskusji Rada ustaliła podniesienie wynagrodzenia Wójtowi
wynagrodzenie brutto do kwoty około 9 tys.zł.
Pan Wójt zaproponował obniżenie jeszcze z tej kwoty o około 400 zł brutto.
Pan Polski stwierdził, żeby określić wynagrodzeni zasadnicze i od tej kwoty
dopiero pochodne.
Państwo Radni ustalili podniesienie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 5
tys. zł.
Pan Przewodniczący zarządził przerwę, w celu wyliczenia wynagrodzenia
Wójtowi wraz z pochodnymi.
Po przerwie Przewodniczący odczytał wynagrodzenie Wójta, które ustalono na
następującym poziomie: 9004,-zł brutto, na które składa się wynagrodzenie
zasadnicze – 5000,-zł, dodatek funkcyjny – 1670,-zł, dodatek specjalny – 1334,-zł
i dodatek za wieloletnią pracę - 1000,-zł.
Następnie Przewodniczący zapytał kto jest za wyżej przedstawionym
wynagrodzeniem dla Wójta.
W głosowaniu jawnym za ww. wynagrodzeniem głosowało 14 Radnych, przeciw – 0,
1 Radny wstrzymał się od głosu.
Ad. 10
Podjęcie uchwał
Pan Przewodniczący zaproponował, aby nw. Uchwały przegłosować blokowo,
ponieważ de facto głosowaliśmy już nad każdą z tych uchwał. Chodzi o następujące
uchwały:
1) Uchwała nr II/3/2014 rady Gminy Sitno z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sitnie oraz ustalenia jej składu
osobowego.
2) Uchwała nr II/4/2014 rady Gminy Sitno z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju oraz ustalenia jej składu
osobowego.
3) Uchwała nr II/5/2014 rady Gminy Sitno z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Sportu
oraz ustalenia jej składu osobowego.
4) Uchwała nr II/6/2014 rady Gminy Sitno z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania Komisji Rolnictwa oraz ustalenia jej składu osobowego.
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5) Uchwała nr II/7/2014 rady Gminy Sitno z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia zasad, na których Radnym Rady Gminy w Sitnie przysługują diety
i zwrot kosztów podróży służbowych.
6) Uchwała nr II/8/2014 rady Gminy Sitno z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla Wójta Gminy Sitno w jazdach
lokalnych.
7) Uchwała nr II/9/2014 rady Gminy Sitno z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie
przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sitno.
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. propozycję
W głosowaniu jawnym wszyscy Radni przyjęli ww. propozycję
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wszystkie wyżej odczytane
uchwały.
W głosowaniu jawnym wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 11
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
Protokół Nr I/2014 wyłożony były 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.
Następnie państwo Radni przyjęli ww. Protokół w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 12
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:

Piotr Harczuk

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Klikicki
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