Sitno, 26 stycznia 2018 r.
ST.0002.VII.45.2018
Protokół Nr XLV/2018
RadyGminy
w Sitnie
z dnia 26 stycznia 2018 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Podjęcie uchwał:
 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (251);
 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej (252);
 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. (253);
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Radni obecni:
1. Chaińska Joanna
2. Klikicki Krzysztof
3. Łazorczyk Tomasz
4. Mazurek Janusz
5. Szawarski Ryszard
6. Wydmański Władysław
7. Sokołowski Dariusz
8. Tokarz Kazimierz
9. Teresa Chmiel
10. Torba Janusz
11. Ryszczuk Jan
12. Gąsior Tomasz
13. Kozak Leszek
14. Biłant Tomasz
Radni nieobecni:
1. Polski Robert

Ad. 1
Otwarcie obrad
Pan Krzysztof Klikicki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLV Sesji Rady
Gminy Sitno. Na wstępie powitał Wójta Gminy Sitno Pana Mariana Bernata, Kierownik
GOPS Panią Barbarę Tor, Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie Panią Agnieszkę
Grzesiuk, Główną księgową jednostki Panią Marzenę Ternes oraz Radnych.
Obrady rozpoczęły się o godz. 12.00 i trwały do godz. 16.00.
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.
Radni Gminy Sitno przyjęli proponowanym porządkiem obrad jednomyślnie.
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 Kazimierz Tokarz, Pani Teresa Chmiel i Pan Janusz Torba.
Pani Teresa Chmiel nie wyraziła zgody ze względu na zły stan zdrowia.
Następnie zaproponował Pana Kazimierza Tokarza, Pana Janusza Torbę i Pana
Ryszarda Szawarskiego.
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 protokołów z poprzednich sesji.
Pan Przewodniczący poinformował, że protokół został dostarczony tydzień wcześniej
razem z projektami uchwał na sesję.
Protokoły z sesji Rady Gminy o numerach XLIII/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r i XLIV
z dnia 28 grudnia 2017 r. zostały przyjęte jednomyślnie. Za przyjęciem protokołów głosowało
– 14 radnych, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.
Ad. 5
Podjęcie uchwał
Pan Przewodniczący Krzysztof Klikicki poprosił Pana Ryszarda Szawarskiego
o odczytanie projektów uchwał.
Pan Ryszard Szawarski odczytał kolejno projekty uchwał celem ich podjęcia:

1. Uchwała Nr XLV/251/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej
Pan Wójt nadmienił o złym stanie technicznym dróg powiatowych. Wymienił, na
które odcinki zostaną przekazane środki w celu ich modernizacji. Wspomniał o remoncie dróg
projektu „schetynówka”.
Pan Przewodniczący Krzysztof Klikicki odczytał pismo od Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Zamościu. Dotyczy – dróg, chodników, barierek, wycinki krzaków, ścinki
poboczy. Realizacja w/w zadań ma mieć miejsce w 2018 r.
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
2. Uchwała Nr XLV/252/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej
Pan Wójt poinformował, które odcinki chodników będą realizowane.
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 XLV/253/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
Pan Przewodniczący poprawił kwotę, którą wcześniej odczytał Pan Ryszard Szawarski
i zaznaczył, że prawdopodobnie wystąpił błąd w treści uchwały. Dotyczy numeracji
w paragrafie 1, w którym powinny wystąpić ustępy od 1- 4, a są myślniki. Wtrącił, że błąd nie
ma większego znaczenia.
Pan Wójt zabrał głos i oznajmił, że uchwała dotyczy przeniesienia środków na zakup
autobusu szkolnego. Nadmienił, że w związku z zakupem na stronie BIP UG Sitno został
ogłoszony przetarg. Wpłynęła tylko jedna oferta – przedstawił ją radnym. Poinformował,
że na nowy autobus gminy nie stać.
Pani Marzena Ternes Główna Księgowa omówiła szczegóły uchwały.
Pan Kazimierz Tokarz zapytał, czy nie taniej byłoby przekazać dowożenie firmie?
Następne pytanie, jakie zadał to, czy nie lepiej byłoby wziąć leasing na nowy autobus?
Pan Wójt odpowiedział, że na tę chwilę dowożenie jest opłacalne, bo są dowożone
dzieci z innych gmin. Za te środki opłacani są kierowcy, paliwo i naprawiane są autobusy.
Reszta środków zostaje. Konsekwencją firmy zewnętrznej byłoby zwolnienie kierowców,
sprzedaż samochodów, za które gmina nie otrzyma odpowiednich środków. Odniósł się do

leasingu i poinformował obecnych, że gdyby gmina zdecydowała się pójść w tym kierunku,
to obciążona zostałaby tak jakby nowym kredytem. Wspomniał o dowożeniu dzieci
niepełnosprawnych i organizacji, która zawyżała koszty przewozu. Na tę chwilę została
podpisana umowa z firmą na dobrych warunkach, dzięki temu w budżecie pozostaje około
20 tys zł. Dalej nawiązał do zakupu autobusu szkolnego i poinformował, że nie jest w stanie
zagwarantować, że używany autobus po jakimś czasie się nie popsuje. Poinformował także
o odśnieżaniu.
Pan Przewodniczący odczytał pismo dotyczące odbioru buraków Cukrowni
w Werbkowicach i Krasnymstawie, w którym to mieszkańcy wraz z Panem Wójtem zwracają
się do Dyrektora o rozważenie możliwości wcześniejszego odbioru surowca ze względu na
zmienne warunki pogodowe. Kolejne pismo odnosi się do chodnika Gminy Zamość
w miejscowości Jarosławiec. Pan Wójt zwrócił się Dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie
o określenie terminów realizacji dwóch odcinków dróg w Jarosławcu i Karpiu, budowy
odcinka chodnika Jarosławiec Osiedle – Szopinek, oznakowanie przystanków autobusowych,
remont odcinka na osiedlu w Jarosławcu do torów zlokalizowanym w pasie drogowym.
Do wiadomości Ministra Infrastruktury.
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.

Ad. 6
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
Pan Wójt omówił następujące kwestie:
1. Cześniki Wspólnota – Rewitalizacja;
2. Przetarg działek (Jarosławiec, Rozdoły);
3. Przetarg na mleczarnię w Horyszowie.
4. Senior + projekt w ocenie;
5. Żłobki, klub dziecięcy;
6. Stacja nadawcza sieci komórkowej w Sitnie;
7. Koncert kolęd;
8. Remont piwnic Ośrodka Zdrowia;
9. Materiały na 13 przystanków;
10. SMS – powiadamianie osób odpowiedzialnych za dostawę i ciśnienie wody;
11. Drogi;
12. Zebrania OSP;
13. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – walka o 144 tys. zł;
14. Wycinka drzew, porządki –zakupiona piła teleskopowa do straży;
15. Rozprawa sądowa 31 stycznia w sprawie wypadku autobusu – 14 tys. zł
odszkodowania.
16. OZE (VAT) - rozprawa 7 lutego;

17. Geodezja – mapy do celów projektowych;
18. Dofinansowanie olimpijczyka - łucznik;
19. Siłownia Sitno – sprzęt;
20. Wodociąg;
21. Remont świetlicy w Czołkach;
22. Świetlica Stabrów.
Na sali obrad jest 13 radnych, brak Pana Władysława Wydmańskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sitno Krzysztof Klikicki odczytał sprawozdanie za 2017
r. za Przewodniczącego Komisji Budżetowej Pana Władysława Wydmańskiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie za 2017 r. i Plan Pracy
Komisji na 2018 r.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 Radnych. Za podjęciem planu pracy głosowało –
12 Radnych, wstrzymało się – 1, przeciw – 0.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Pan
Janusz Torba odczytał sprawozdanie za 2017 r. i Plan Pracy Komisji na 2018 r.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 Radnych. Za podjęciem planu pracy głosowało –
10 Radnych, wstrzymało się – 3, przeciw – 0.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Sportu Jan
Ryszczuk odczytał sprawozdanie za 2017 r. i Plan Pracy Komisji na 2018 r.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 Radnych. Za podjęciem planu pracy głosowało –
11 Radnych, wstrzymało się – 2, przeciw – 0.
Pan Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy.
Po przerwie przeszedł do kolejnego pkt. obrad.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
Pan Ryszard Szawarski wraz z Panem Januszem Torbą, Panem Tomaszem Gąsiorem, Pan
Kazimierzem Tokarzem, Panem Januszem Mazurkiem i Panem Krzysztofem Klikickim
odnieśli się do nagrania, które Pan Tomasz Biłant zamieścił na stronie internetowej, w którym
zakwestionował poddał pod publiczną dyskusję zasadność uchwały 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.

Radni zajęli stanowisko w sprawie. Na wstępie poinformowali Pana Tomasza, że poczuli

się obrażeni i zniesławieni zamieszczonym nagraniem. Zaznaczyli, że w życiu zdarzają się
różne sytuacje, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Przypomnieli Panu Tomaszowi
Biłantowi, że sam głosował nad tą, która była podejmowana w 2014 r. i zmieniana w 2017 r.
i poprosili Pana Tomasza Biłanta o zawnioskowanie o zwrot diet, jeżeli wystąpiła przesłanka
bezprawnego wypłacenia diet.
Pan Tomasz Biłant w odpowiedzi na powyższe oznajmił, że nad uchwałą głosowali
wszyscy. Tłumaczył się, że głosował nad nią tylko i wyłącznie, dlatego bo myślał,
że usprawiedliwienie jest wtedy zasadne, gdy radny załatwia sprawy gminy, albo zdarzy mu
się wypadek w czasie drogi na sesję. Zaproponował, żeby podjąć uchwałę o obniżeniu diety
radnemu o 50%.
Trwała rozmowa na temat diet. W trakcie Pan Władysław Wydmański, poinformował
o tym, w jaki sposób diety są przyznawane, czyli ryczałtowo i za odbytą sesję (sesja, komisje,
konsultacje społeczne). Zakomunikował także, że dieta jest rekompensatą zarobków, które
radny mógłby uzyskać, gdyby poświęcił się realizacji zadań płynących z powierzonego mu
mandatu, dot. to radnych, którzy nie pracują. Dla przykładu podał, że w innych radach, jeżeli
jest dieta ryczałtowa, to przy nieobecności radnego podczas jednej sesji jest obniżana
procentowo. Zaproponował, żeby każda nieobecność była obniżana o 20%.
Pan Wójt włączył się do rozmowy, nadmienił, że zmiana ryczałtu na inną opcję może
spowodować nieograniczoną ilość spotkań komisji, a za tym idą dodatkowe środki.
Zaznaczył, że usprawiedliwienia są praktykowane wszędzie. Dodał, że gdyby Panu
Tomaszowi nie uwzględniono usprawiedliwienia, sesja mogłaby mieć zupełnie inny
charakter, ktoś mógłby uznać, że skoro Pan Tomasz jest w opozycji to dieta, którą chciał
przekazać na cele społeczne nie została mu wypłacona (jednak dieta została wypłacona).
Poinformował, że na daną chwilę zaczyna się kampania wyborcza. Odczytał komentarze do
nagrania, które były zamieszczone na stronie internetowej Pana Tomasza Biłanta.
Pan Przewodniczący zarządził 5 min przerwy.
Po przerwie.
Pan Ryszard Szawarski zapytał Pana Wójta, czy byłaby możliwość poprawienia drogi
Stara Wieś Reforma?
Pan Wójt oznajmił, że w miarę możliwości będzie to realizowane.
Pan Ryszard Szawarski poprosił o realizację i poprawę tej drogi, lecz nie żużlem, tylko
tłuczniem.
Pan Jan Ryszczuk zapytał o tłuczeń na drogę strażacką?
Pan Wójt wyjaśnił, że w miarę możliwości postara się wszystko wykonać.
Pan Ryszard Szawarski zapytał o lampę?
Pan Wójt odpowiedział, że lampy zostaną wykonane.
Pan Tomasz Gąsior podziękował za transport żużlu na drogę, podziękował również
Panu Przewodniczącemu za udział w zebraniu strażackim.
Pan Władysław Wydmański podziękował za wykonanie oświetlenia na osiedlu
w Jarosławcu, lecz zwrócił się do Wójta z prośbą o usytuowanie lampy pomiędzy osiedlem,
a blokami i w miejscu, gdzie został położony nowy asfalt. Zapytał, czy jest w gminie osoba,
która zajmuje się awariami wody. Dodał, że na osiedlu w Jarosławcu miała miejsce takowa
awaria. Na tę chwilę prosi o numer kontaktowy.

Pan Wójt odpowiedział, że problem jest z ujęciem wody z Jarosławca
i najprawdopodobniej będzie transportowana woda z Sitna. Nadmienił o tym, że będą
informowane 4 osoby systemem sms dot. zaniku ciśnienia i stałego przesyłu wody. Odnośnie
oświetlenia zaznaczył, że chce postawić 2 słupy, lecz występują problemy z pozwoleniem na
budowę. Dodał, że jedyne rozwiązanie to lampy hybrydowe, jedna to koszt 13,5 tys. zł.
Zastanawia się, czy za te 27 tys., co będą kosztować lampy nie wylać asfaltu.
Pan Władysław Wydmański zaznaczył, że jedną lampę trzeba zrobić.
Pan Wójt odpowiedział, że tam pasowałyby 2 lampy, jedna koło krzyżówki,
a 2 koło figurki. Poprosił Pana Władysława o podjęcie decyzji, w jakim kierunku ma działać.
Pan Władysław Wydmański powiedział, że nie chciałby kosztem drogi zrezygnować
z tych lamp.
Pan Janusz Torba zapytał o wycinkę krzaków i utwardzenie drogi tłuczniem
w związku z bitwą pod Komarowem?
Pan Wójt odpowiedział, że będzie działać w tym temacie.
Pan Tomasz Biłant zapytał o chodnik z Jarosławca w stronę Stabrowa w związku
z tym, że nie ma pobocza. Czy jest gwarancja na niego w razie gdyby trzeba byłoby go
poprawić. Dodał, że problem polega na tym, że ten chodnik do wiosny prawdopodobnie się
przewróci. Zapytał Pana Wójta o gwarancję na ten chodnik, jeżeli taka występuje, a jak jej nie
ma, to czy to gmina będzie we własnym zakresie go poprawiać, bo to są dodatkowe koszty?
Kolejna rzecz podziękował za wszystkie prace w remizie. Zapytał, czy nie dałoby rady
załatwić dogrzewania lub dmuchawy, która osuszyłaby ściany z wilgoci. Mury są częściowo
osuszone, lecz nie w całości.
Pan Wójt zapytał Pana Tomasza, w którym miejscu chodnik się przewraca. Firma,
która układała chodnik wykonuje swoją pracę rzetelnie i jeżeli występują jakieś
niedociągnięcia natychmiast je poprawia. Budowa chodnika między Jarosławcem a Sitnem na
tę chwilę nie jest zasadna, ponieważ w przyszłym roku będzie realizowana tam kanalizacja.
Odnośnie remizy poinformował, że gdyby remiza nie była zrobiona, zaraz wystąpiłyby
zarzuty dyskryminacji, że w Stabrowie nic się nie robi. Na tę chwilę zostały położone na
mokro tynki. Zrobione zostało także ogrzewanie. Rozwiązaniem problemu jest zrobienie
ocieplenia ścian zewnętrznych, dopiero wtedy w budynku będzie ciepło. W innym wypadku
dogrzewanie jest nieefektywne.
Pan Jan Ryszczuk odniósł się do poprzedniego tematu, który dot. drogi dojazdowej
strażackiej, którą trzeba wyrównać tłuczniem, a z której zazwyczaj korzysta 1-3 osoby.
Porównując przytoczył przykład odśnieżenia drogi dojazdowej do mieszkańca, którą Pan
Wójt niezwłocznie odśnieżył. Dodał, że są to podobne sytuacje i poprosił o poprawę w/w
odcinka.
Pan Ryszard Szawarski odniósł się do słów Pana Tomasza Biłanta odnośnie chodnika.
Zaznaczył, że na ten chodnik jak i na plac mieszkańcy Jarosławca przeznaczyli część środków
z funduszu sołeckiego. Zapytał Pana Tomasza, dlaczego to mieszkańcy Stabrowa nie
zarezerwowali środków na w/w chodnik.
Pan Tomasz Biłant zaznaczył, że gdyby Pan Ryszard znał dokumentację Stabrowa, to
by wiedział, że mieszkańcy przez 2 lata przeznaczali środki na budowę tego chodnika, na
projekty i dołożyli dodatkowe środki na odcinek do Jarosławca. Dodał, że jeżeli jest coś mu
zarzucane, to na początku prosi o zapoznanie się z dokumentacją Stabrowa. Odniósł się do

Pana Wójta i wtrącił, że niczego mu nie zarzuca, tylko prosi o dodatkowe ogrzewanie, żeby
osuszyć ściany. Jeżeli chodzi o chodnik, to każdy jego stan może ocenić.
Pan Janusz Mazurek prosił o poprawienie drogi gminnej.
Pan Ryszard Szawarski odniósł się do wypowiedzi Pana Tomasza Biłanta i zaznaczył,
że nie interesują go lata poprzednie tylko obecne, w których jest radnym.
Pan Kazimierz Tokarz zapytał o realizację chodnika w miejscowości Boży Dar.
Zapytał również o działkę.
Pan Wójt odpowiedział, że wyznaczenie działki zostanie zrealizowane. Jeżeli chodzi o
chodnik musi się nad tym zastanowić. Odniósł się do chodnika w Jarosławcu, o którym trwa
rozmowa i nawiązując do niego zaznaczył, że jest on jednym z najlepiej utrzymanych
chodników w gminie.
Ad. 8
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

