Protokół Nr XXV/16
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 28 grudnia 2016 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 12.01, zakończenie godzina 13.50.
Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych.

W sesji uczestniczyli:
 Radni Gminy Sitkówka-Nowiny (zgodnie z listą obecności, która stanowi
Załącznik Nr 1 do protokołu),
 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek,
Sekretarz Gminy Izabela Dziewięcka, Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska,
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska,
 Sołtysi z terenu Gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny,
 Pan Zenon Janus – Wicestarosta Kielecki,
 Pani Grażyna Górecka – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Urzędu Gminy,
 Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 Pani Jadwiga Szendzielorz – kierownik Zespołu ds. podatków i opłat lokalnych
Urzędu Gminy,
 Pani Maria Turczyn – kierownik USC,
 Pani Julita Zając – dyrektor GBP w Nowinach,
 Pan Tomasz Błaszczyk- dyrektor ZGKiM w Nowinach,
 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor SZPOZ w Sitkówce-Nowinach,
 Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach,
 Pani Katarzyna Malicka-Pędzik – dyrektor ZOSiP wNowinach,
 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach,
 Pani Agnieszka Olech, – redaktor „Głosu Nowin”,
 Pani Marta Herbergier – redaktor Facebook-a Gminy.
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Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na I półrocze 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze
2017 roku;
2) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2016 rok;
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020;
4) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SitkówkaNowiny na lata 2017-2023;
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017
rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy
d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków
e) dyskusja nad projektem budżetu
f) głosowanie wniosków
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej
6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok;
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę
źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
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11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
13) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
wykonanie modernizacji pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w
Nowinach na rzecz Szkoły Podstawowej w Nowinach;
14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy SitkówkaNowiny na lata 2016-2023;
15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod
nazwą „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny na
lata 2017-2020”;
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/22/98 Rady Gminy w
Sitkówce-Nowinach z dnia 25 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
17) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie
Sitkówka-Nowiny na 2017 rok;
18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 6 w Bolechowicach i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Kowali;
19) Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z
Miastem Bracław na Ukrainie;
20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.
9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 i 2
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Obrady XXV sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 otworzyła
o godz. 12.01 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak powitała Wójtów Gminy, Radnych, Sołtysów z
terenu Gminy, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny, pracowników Urzędu Gminy,
Wicestarostę Powiatu Kieleckiego oraz przedstawicieli mediów lokalnych.
3

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak, na podstawie listy obecności stwierdziła
prawomocność obrad – stwierdziła quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
Poinformowała, że na sesji obecnych jest 15 radnych.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła porządek obrad.
Zapytała czy są jakieś uwagi.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały:
 w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników.
Pan Wójt poinformował, że Radni otrzymali w dniu dzisiejszym w/w projekty uchwał.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zapytała czy są jakieś pytania lub uwagi.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad:
 Pkt 8 ust. 21 – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług
Wspólnych w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach
dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad wprowadzeniem w/w pkt do porządku obrad Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów
„za”.
Wobec braku dalszych uwag do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak
poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.
Wobec powyższych zmian porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
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1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na I półrocze 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2017
roku;
2) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny
na 2016 rok;
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020;
4) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SitkówkaNowiny na lata 2017-2023;
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy
d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków
e) dyskusja nad projektem budżetu
f) głosowanie wniosków
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej
6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok;
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę
źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego;
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13) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
wykonanie modernizacji pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w
Nowinach na rzecz Szkoły Podstawowej w Nowinach;
14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy SitkówkaNowiny na lata 2016-2023;
15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod
nazwą „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny na
lata 2017-2020”;
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/22/98 Rady Gminy w
Sitkówce-Nowinach z dnia 25 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
17) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie
Sitkówka-Nowiny na 2017 rok;
18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 6 w Bolechowicach i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Kowali;
19) Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z Miastem
Bracław na Ukrainie;
20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach;
21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w
Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXIV sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że protokół był wyłożony
do wglądu w biurze Rady Gminy. Zapytała czy są uwagi do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
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Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie
z działalności w okresie między sesjami, tj. od 29.11.2016 r. do 28.12.2016 r.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
O godz. 12.10 na obrady sesji przybyła pani Krystyna Janiec Przewodnicząca Zarządu
Osiedla Nowiny.
Do sprawozdania pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 6
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że w ostatnim
okresie nie odbył się Zarząd MZWiK oraz nie było Zgromadzenia MZWiK – takie
Zgromadzenie zaplanowane jest na dzień jutrzejszy, tj. 29 grudnia br. godz. 11.30. Tematem
obrad będzie budżet na 2017 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz taryfy opłat na 2017
rok.

Ad. 7
Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na I półrocze 2017 roku
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poddała pod
głosowanie zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na I półrocze 2017 r.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Radni Gminy głosowali jednogłośnie, tj:


plan pracy Komisji Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki
Komunalnej - 15 głosów „za”,



plan pracy Komisji Rewizyjnej - 15 głosów „za”,



plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia - 15 głosów „za”,
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plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
- 15 głosów „za”,



plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 15 głosów „za”.

- plany pracy Komisji Rady Gminy na I półrocze 2017 r. stanowią Załączniki Nr 3, 4, 5, 6,7
do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na
I półrocze 2017 roku
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na
I półrocze 2017 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/291/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na
I półrocze 2017 roku.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2016 rok
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/292/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
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głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/148/15 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/293/16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020.
4) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SitkówkaNowiny na lata 2017-2023
Pani Skarbnik Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała:
 Uchwałę Nr 91/2016 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 2 grudnia 2016
roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2017-2023 Gminy Sitkówka-Nowiny
- opinia pozytywna
- w/w uchwała stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/294/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023.
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na
2017 rok
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że projekt budżetu gminy
na 2017 rok radni otrzymali w ustawowym terminie.
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił:
 Informację nt. budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu
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Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że na komisjach
rady były przedstawiane przez panią Skarbnik autopoprawki do projektu budżetu na 2017 rok
i pan Wójt zwrócił się do radnych o ich uwzględnienie.
Poprosił również, aby w Załączniku nr 11 w pkt 4 projektu uchwały zmienić tytuł zadania
poprzez wykreślenie słów ujętych w nawias i wówczas zadanie będzie brzmieć: Przebudowa
drogi powiatowej nr 278T w msc. Szewce, projekt chodnika.
Następnie Pan Wójt poinformował, że widzi potrzebę aby współpracować z radnymi przy
projektowaniu budżetu. I taka współpraca była już na samym początku kadencji w grudniu
2014 roku, gdzie były omawiane założenia i były dokonywane zmiany w projekcie budżetu.
W roku 2015 również odbywały się spotkania podczas, których były omawiane wnioski,
założenia i kierunki budżetu. Podobnie było też w roku bieżącym – odbyło się spotkanie w
dniu 10 listopada, w którym uczestniczyło 8 radnych z którymi omówiono założenia i
kierunki projektu budżetu na 2017 rok. Następnie radni otrzymali w ustawowym terminie
projekt uchwały budżetowej na 2017 rok i był termin 14 dni na złożenie wniosków do
projektu budżetu. Takie wnioski nie wpłynęły, zatem w dniu dzisiejszym nie będą głosowane
wnioski. Natomiast pan Wójt ma prawo wprowadzenia autopoprawek i z tego prawa
skorzystał i autopoprawki znalazły się w projekcie budżetu.
Pan Wójt dodał, że w zakresie tworzenia budżetu była współpraca pracowników Urzędu
Gminy i Wójta z radnymi i radni nie byli zaskakiwani w tym temacie. Poszczególne elementy
budżetu zostały omówione zarówno przed sporządzeniem całości projektu uchwały
budżetowej, jak również po jego opracowaniu. I dlatego pan Wójt wyraził nadzieję, że projekt
budżetu gminy na 2017 rok zostanie przez radnych zaaprobowany.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej
Pani Skarbnik Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pani Skarbnik Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała:
 Uchwałę Nr 90/2016 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 2 grudnia 2016
roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
- opinia pozytywna;
- w/w uchwała stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu
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 Uchwałę Nr 92/2016 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 2 grudnia 2016
roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
- w/w uchwała stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu
c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy
Radna Renata Krzysiek-Nowakowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu odczytała opinię Komisji dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu
Radny Waldemar Kasprzyk – Przewodniczący Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami odczytał opinię Komisji dot. projektu budżetu Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu
Radny Marcin Wojcieszyński – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki
Społecznej i Zdrowia odczytał opinię Komisji dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny
na 2017 rok.
- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu
Radna Edyta Giemza – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię Komisji dot.
projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 15 do protokołu
Radny Artur Podczasiak – Przewodniczący Komisji Inwestycji, Zagospodarowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej odczytał opinię Komisji dot. projektu budżetu
Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu.
d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że nie wpłynęły żadne wnioski i dlatego
poprosiła pana Wójt o odniesie się do opinii komisji rady w sprawie projektu budżetu gminy
na 2017 rok.
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Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz podziękował tym radnym,
którzy na posiedzeniach komisji zagłosowali „za” projektem budżetu na 2017 rok i
zaopiniowali go pozytywnie. Dziwi się natomiast tym radnym, którzy wstrzymali się od
głosu, ponieważ nie było w odczytanych opiniach żadnego uzasadnienia, a pan Wójt chciałby
je poznać. Pan Wójt dodał, że wstrzymując się od głosu radni nie zajęli żadnego stanowiska,
a być może brakło odwagi aby zagłosować przeciwko. A wstrzymując się od głosu radni stają
jak gdyby okrakiem – chcieliby, żeby pewne zadania były zrobione w ich miejscowościach a
jednocześnie całość budżetu się im nie podoba. A należy dodać, że od lat nasza gmina takiego
budżetu nie miała – tzn. jest zaplanowane 20 mln zł na inwestycje. Pan Wójt życzyłby każdej
gminie, aby 30% budżetu przeznaczyć na inwestycje. Dlatego pan Wójt jest zdziwiony, że
niektórym radnym się to nie podoba i zastanawia się czego oczekują.
Pan Wójt dodał, że pierwszy rok jego kadencji to był rok porządkowania pewnych spraw
budżetowych i po pierwszym roku gmina osiągnęła wynik budżetowy ponad 2 mln zł
nadwyżki, co się bardzo dawno nie zdarzyło. Natomiast rok 2016 był rokiem projektowania,
bo nie da się zrobić inwestycji bez projektu. W 2016 roku wydatkowane zostało ponad 5 mln
zł na zadania inwestycyjne (a ta kwota będzie się jeszcze zmieniać, bo pewne rachunki będą
jeszcze płacone). Są to wydatki na infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną, wydatki na
drogi i na projekty, które naprawdę niemało kosztują. Są to kwoty kilkudziesięciu czy nawet
kilkuset tysięcy złotych na projekty. I rok 2016 był rokiem, w którym przygotowywano się na
inwestycje, które będą realizowane w roku 2017. A w 2017 roku w końcu ruszą
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego. A przecież sami radni mówili, aby nie realizować pewnych
inwestycji jeżeli można poczekać na ich dofinansowanie nawet w granicach 70% czy 85%.
A należy dodać, że w przyszłym roku wreszcie będą realizowane takie inwestycje, o których
się mówiło przez długi okres czasu.
Pan Wójt przypomniał, że 13-stu radnych dostało się do Rady Gminy z jego komitetu
wyborczego. I wówczas pan Wójt tym osobom zaufał i teraz brak zaufania wobec jego osoby
jest trochę zadziwiający.
Na zakończenie swojej wypowiedzi pan Wójt stwierdził, że tak jak już wcześniej wspomniał,
oczekuje od Państwa radnych merytorycznego uzasadnienia dlaczego nie popierają projektu
budżetu na 2017 rok, bo skoro radni wstrzymują się od głosu to nie popierają tego budżetu.
Następnie pan Wójt jeszcze raz podziękował tym radnym, którzy poparli projekt budżetu.
Dodał, że ma nadzieję, że będzie on wspólnie realizowany i że radni będą mieć satysfakcję ze
wspólnej realizacji pewnych zadań.
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e) dyskusja nad projektem budżetu
Radny Łukasz Gryń stwierdził, że pozwoli sobie zabrać głos jako radny, który nie startował
z komitetu pana Wójta Sebastiana Nowaczkiewicza, ponieważ jest jednym z radnych, którzy
wstrzymali się od głosu przy wydawaniu opinii komisji. Stwierdził, że jeszcze do jakiegoś
czasu sam był zdania, że albo głosuje się „za” albo „przeciw”. Natomiast był w dużym
dylemacie, ponieważ w znacznej części ten budżet jest przez niego popierany. Natomiast są
tam również takie zapisy, z którymi nie do końca zgadzają się wszyscy radni, o czym
sygnalizowali panu Wójtowi. Radny Gryń zaapelował o uszanowanie innych opinii aniżeli ta,
którą np. prezentują koleżanki i koledzy radni głosując „za”. Dodał, że gdyby rzeczywiście
był całkowicie przeciwny temu projektowi budżetu to nie miałby żadnych wątpliwości w jaki
sposób się do tego ustosunkować i jak podnieść swoją rękę. Natomiast w znacznej mierze, w
większym procencie jest zadowolony z tego budżetu, ale wstrzymanie się od głosu jest to
pewien sygnał, że nie ze wszystkim się zgadza. Natomiast jeśli którykolwiek z jego
wyborców zapyta go dlaczego podjął taką decyzję, to jemu się na pewno będzie tłumaczył.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak podziękowała Wójtowi Gminy, Zastępcy
Wójta, Pani Skarbnik, Radnym, pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim, którzy
pracowali przy tworzeniu projektem budżetu gminy na 2017 rok. Przewodnicząca
poinformowała, że odbyły się spotkania na których projekt budżetu był poddany
szczegółowej analizie. Dodała, że to był kolejny budżet, w którym radni uczestniczyli. Były
dyskusje, analiza i były wypracowane opinie.
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz podziękował Skarbnik Gminy i
pracownikom Referatu Finansowego, wszystkim kierownikom, dyrektorom, pracownikom
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za pracę przy projekcie budżetu. Podziękował
również radnym, którzy składali wnioski i podziękował za zaangażowanie. Zaapelował o
przyjęcie projektów budżetu gminy na 2017 rok.
Innych głosów w dyskusji nie było.
f) głosowanie wniosków
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że nie wpłynęły żadne
wnioski.
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej
Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
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Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/295/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na
2017 rok.
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz podziękował radnym, którzy
głosowali „za” przyjęciem budżetu. Stwierdził, że ma nadzieję, iż wraz z radnymi będzie miał
satysfakcję z realizacji budżetu w roku 2017.
Dodał, że nadal nie zna uzasadnienia radnych, którzy wstrzymali się od głosu i nadal nie zna
ich stanowiska. A radni powinni powiedzieć jakie mają oczekiwania, czy też jakimi
powódkami się kierowali przy takim głosowaniu. Radni powinni wskazać co się im nie
podoba w uchwale budżetowej, ponieważ nie wyrazili tak naprawdę swojego stanowiska
czego konkretnie w tym budżecie nie popierają.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 13.14 do godz. 13.27.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.

Ad. 8
Podjęcie uchwał – c.d.
6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/296/16 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na
wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na
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terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na
wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie
Gminy Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/297/16 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na
wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie
Gminy Sitkówka-Nowiny.
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego
(30.000 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T w msc. Szewce)
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz w nawiązaniu do uchwały
budżetowej poprosił o wykreślenie w projekcie w/w uchwały słów ujętych w nawias przy
nazwie zadania, tj. od Pomnika Bitwy Żołnierzy AK.
Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Kieleckiego.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/298/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego.
9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego
(450.000 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T na dz. Nr 739 w msc. Kowala)
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego.
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W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/299/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego.
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego
(200.000 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T w msc. Wola Murowana na
odcinku od oczyszczalni ścieków do granic gminy)
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/300/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego.
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego
(150.000 zł - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T – ul. Perłowa z ul.
Białe Zagłębie w msc. Nowiny)
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/301/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego.
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego
(6.000 zł na dofinansowanie programu „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”)
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Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/302/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego.
13) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
wykonanie modernizacji pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w
Nowinach na rzecz Szkoły Podstawowej w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych
poniesionych na wykonanie modernizacji

pokrycia dachowego na budynku Szkoły

Podstawowej w Nowinach na rzecz Szkoły Podstawowej w Nowinach.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/303/16 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych
na wykonanie modernizacji pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w
Nowinach na rzecz Szkoły Podstawowej w Nowinach.
14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy SitkówkaNowiny na lata 2016-2023
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy
Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/304/16 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy
Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023.
15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej
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pod nazwą „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy SitkówkaNowiny na lata 2017-2020”
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki
zdrowotnej pod nazwą „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy SitkówkaNowiny na lata 2017-2020”.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/305/16 w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki
zdrowotnej pod nazwą „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy SitkówkaNowiny na lata 2017-2020”.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/22/98 Rady Gminy w
Sitkówce-Nowinach z dnia 25 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach
w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Pan Jacek Chudzicki dyrektor SZPOZ w Sitkówce-Nowinach omówił projekt w/w
uchwały. Poinformował, że została zmieniona nazwa SZPOZ na Przychodnia Nowiny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dodał, że w 2016 roku nastąpiły istotne
zmiany przepisów prawnych i Statut Zakładu został do tych zmian dostosowany (tj.
powoływanie zastępcy dyrektora ds. lecznictwa oraz aktualizacja zakresu działalności).
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/22/98 Rady Gminy
w Sitkówce-Nowinach z dnia 25 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/306/16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/22/98 Rady Gminy w
Sitkówce-Nowinach z

dnia 25 listopada

1998 roku

w sprawie przekształcenia

Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w
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samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
17) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w
Gminie Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie
Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/307/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie
Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 6 w Bolechowicach i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7
w Kowali
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 6 w Bolechowicach i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Kowali.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/308/16 w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 6 w Bolechowicach i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Kowali.
19) Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z
Miastem Bracław na Ukrainie
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podjęcia współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny
z Miastem Bracław na Ukrainie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
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się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/309/16 w sprawie podjęcia współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z
Miastem Bracław na Ukrainie.
20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/310/16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.
21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych
w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania
kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług
Wspólnych w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXV/311/16 w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług
Wspólnych w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Ad. 9
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie między sesjami:
 pismo od Duszpasterza Samorządowców Diecezji Kieleckiej ks. Tadeusza Szlachty
dot. Rekolekcji Wielkopostnych w dniach 3-4.03.2017 r. w Centrum Dialogu i
Rekolekcji w Skorzeszycach;
 uchwałę Nr 39/2016 kolegium RIO w Kielcach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie
stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr RG-XXIII/273/16 w sprawie zmiany
uchwały Nr RG–VI/43/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso;
 uchwałę Nr 40/2016 kolegium RIO w Kielcach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie
stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr RG-XXIII/274/16 w sprawie zmiany
uchwały Nr RG–VI/44/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso;
 pismo z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Departament Inspekcji i
Orzecznictwa w Warszawie dot. wniosku mieszkańców Trzcinek w sprawie spalania
odpadów w piecu przez sąsiadkę.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pismo zostało przekazane na
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, które
odbyło się w dniu 27.12.br. Członkowie komisji na posiedzeniu uzgodnili, że szczegółowo
tym tematem zajmą się na odrębnym posiedzeniu w dniu 05.01.2017 r.
- w/w pisma do wglądu w biurze rady.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych.
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz w związku z końcem roku złożył
wszystkim

radnym,

współpracownikom,

kierownikom

i

dyrektorom

jednostek

podziękowania za współpracę w minionym roku. Podziękował również za pracę
pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Złożył wszystkim życzenia
noworoczne.
Wicestarosta Kielecki Zenon Janus stwierdził, że jest to ostania sesja rady w tym roku a
klimat nie do końca jest taki jaki powinien być. Dodał, że bywa na sesja w innych gminach i
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ma wrażenie, że im biedniejsza gmina to większa więź między radnymi a władzą
wykonawczą, czyli Wójtem. Nie wie co się stało, że dziś była taka rozbieżność w
stanowiskach radnych. Dodał, że budżet, który dziś przyjęli radni jest bardzo ambitny i jest to
budżet inwestycyjny. W dniu jutrzejszym Rada Powiatu Kieleckiego będzie przyjmować
budżet Powiatu i będzie on o wiele skromniejszy. W nawiązaniu do uchwał o pomocy
finansowej dla Powiatu Kieleckiego na inwestycje drogowe, stwierdził, że chyba nie
wszystko uda się zrealizować. W budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny zaplanowano kwotę
830.000 zł na zadania współfinansowane z Powiatem a Powiat nie jest w stanie podobnej
kwoty wygospodarować. I dlatego będzie w tym temacie rozmawiał z panem Wójtem i
uzgodnią, które zadania są pilniejsze.
Wicestarosta Kielecki podziękował tym radnym, którzy podnieśli rękę za przyjęciem budżetu
na 2017 rok, ponieważ jest to milowy krok w rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny. Następnie
złożył życzenia na nadchodzący Nowy Rok, życzył przede wszystkim jedności w radzie i
zrozumienia.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak złożyła wszystkim zebranym na sali oraz
pracownikom Urzędu Gminy życzenia noworoczne i podziękowała za dotychczasową
współpracę.
Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w sprawach
różnych.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Ad. 11
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 13.50 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku
obrad zamknęła obrady XXV Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych.
W załączeniu do protokołu:


Zał. Nr 1 – Lista obecności Radnych Gminy Sitkówka-Nowiny;
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 Zał. Nr 2 – Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;


Zał. Nr 3 – plan pracy Komisji Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i
Gospodarki Komunalnej na I półrocze 2017 roku;



Zał. Nr 4 – plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku;



Zał. Nr 5 – plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia na
I półrocze 2017 roku;



Zał. Nr 6 – plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami na I półrocze 2017 roku;



Zał. Nr 7 – plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na I półrocze 2017 roku;

 Zał. Nr 8 – Uchwała Nr 91/2016 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia
2 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na 2017-2023 Gminy Sitkówka-Nowiny;


Zał. Nr 9 – Informacja nt. budżetu Gminy Sitkówka-nowiny na 2017 rok;



Zał. Nr 10 – Uchwała Nr 90/2016 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia
2 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Sitkówka-Nowiny na 2017
rok;

 Zał. Nr 11 – Uchwała Nr 92/2016 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia
2 grudnia 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu
planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok;


Zał. Nr 12 – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dot. projektu budżetu Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2017 rok;



Zał. Nr 13 – opinia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok;



Zał. Nr 14 – opinia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia dot.
projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok;



Zał. Nr 15 – opinia Komisji Rewizyjnej dot. projektu budżetu Gminy SitkówkaNowiny na 2017 rok;



Zał. Nr 16 – opinia Komisji Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i
Gospodarki Komunalnej dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.

Protokół sporządziła:
Alina Jedynak

Obradom przewodniczyła:
Zofia Duchniak
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