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 Protokół Nr XXIX/17 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 20 kwietnia 2017 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 14.00, zakończenie godzina 14.27. 

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, 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska,  

 Sołtysi z terenu Gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny, 

 Pan Ryszard Barwinek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, 

 Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Tomasz Błaszczyk - dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Ryszard Kusak - kierownika CUW w Nowinach, 

 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach, 

 Pani Marta Herbergier – redaktor „Głosu Nowin” i Facebook-a Gminy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2016 rok". 
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8. Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2016 r. 

9. Sprawozdanie z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2016 r. 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r. 

11. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2017 rok; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny  

z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/296/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2017 rok;  

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-

XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 27 października 2005 roku; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany numer 23 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Ścieżka 

edukacyjna - Góra Miejska"; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej 

stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Sitkówka-Nowiny za 2016 rok; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVIII/344/17 Rady Gminy 

Sitkówka – Nowiny z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - 

Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 

roku. 

12. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 
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14. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 i 2 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Obrady XXIX sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 otworzyła  

o godz. 14.00 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Renata Posłowska. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska powitała Wójtów Gminy, Radnych, 

Sołtysów z terenu Gminy, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny, pracowników Urzędu 

Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu w Kielcach Ryszarda Barwinka oraz przedstawicieli mediów lokalnych. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska, na podstawie listy obecności stwierdziła 

prawomocność obrad – stwierdziła quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. 

Poinformowała, że na sesji obecnych jest 14 radnych. Nieobecna Przewodnicząca Rady Gminy 

Zofia Duchniak. 

 

O godz. 14.01 z sali obrad wyszedł radny Artur Podczasiak. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska przedstawiła porządek obrad.  

Zapytała czy są jakieś uwagi. 

Do porządku obrad uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że protokół był 

wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy. Zapytała czy są uwagi do protokołu.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVIII 

sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 13 głosów „za”. 

 

O godz. 14.02 do sali obrad wrócił radny Artur Podczasiak. 
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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 27.03.2017 r. do 20.04.2017 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

 

Następnie pan Wójt poinformował, że:  

 Urząd Gminy uczestniczy w akcji charytatywnej dla małej dziewczynki Gabrysi, która 

ma nowotwór mózgu. Akcja zbiórki pieniędzy będzie prowadzona od dnia 

dzisiejszego do końca przyszłego tygodnia. Zbiórka będzie dokonywana na imprezach 

gminnych, które będę się dobywały w tym okresie; 

 w dniu 6 maja br. w Warszawie odbędzie się Zjazd Samorządowców. Zgłoszenie 

radnych lub sołtysów należy podać do dnia 28 kwietnia br. do Wójta Gminy lub w 

sekretariacie Urzędu Gminy. 

 

Do sprawozdania pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że wraz z panem Wójtem w dniu 

18 kwietnia br. uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia MZWiK w Kielcach. Podczas 

Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem w wykonania 

budżetu za 2016 rok oraz jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenie absolutorium 

Zarządowi MZWiK. Zostały również podjęte uchwały w sprawie bezpłatnego przyjęcia w 

używanie obiektów i urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej stanowiące mienie gminy 

Masłów, Zagnańsk, Sitkówka-Nowiny oraz miasta Kielce. 

 

Do sprawozdania pytań i uwag nie zgłoszono. 

  

Ad. 7  

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2016 rok" 
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- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że radni otrzymali 

w/w sprawozdanie w materiałach na sesję. 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w 

temacie. 

 

Ad. 8 

Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2016 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że radni otrzymali 

w/w sprawozdanie w materiałach na sesję. 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w 

temacie. 

 

Ad. 9  

Sprawozdanie z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2016 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że radni otrzymali 

w/w sprawozdanie w materiałach na sesję. 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w 

temacie. 

 

Ad. 10 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że radni otrzymali 

w/w sprawozdanie w materiałach na sesję. 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w 

temacie. 
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Ad. 11 

Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2017 rok 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2017 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXIX/353/17 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXIX/354/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/296/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2017 rok 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/296/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 
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2017 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXIX/355/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/296/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 

2017 rok. 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-

XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 27 października 2005 roku 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-

XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 27 października 2005 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXIX/356/17 w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-

XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 27 października 2005 roku. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany numer 23 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą 

"Ścieżka edukacyjna - Góra Miejska" 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany numer 23 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą 

"Ścieżka edukacyjna - Góra Miejska". 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXIX/357/17 w sprawie przystąpienia do zmiany numer 23 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Ścieżka 
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edukacyjna - Góra Miejska". 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej 

stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci 

wodociągowej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXIX/358/17 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej 

stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i 

Kanalizacji w Kielcach. 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z 

zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXIX/359/17 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w 

Gminie Sitkówka-Nowiny za 2016 rok 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej 

w Gminie Sitkówka-Nowiny za 2016 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 
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Uchwałę Nr RG – XXIX/360/17 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w 

Gminie Sitkówka-Nowiny za 2016 rok. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVIII/344/17 Rady 

Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 

roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że uzasadnienie do 

projektu w/w uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym. 

 

Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVIII/344/17 

Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - 

Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXIX/361/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVIII/344/17 Rady 

Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo 

oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

 

Ad. 12 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska przedstawiła pisma, które wpłynęły  

do Biura Rady w okresie między sesjami: 

 pisma ze Związku Gmin Śląska Opolskiego –  

1. dot. Samorządowej Akcji Protestacyjnej –  Apel o podejmowanie uchwał w sprawie 

sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz 

wyrażenie poparcia dla stanowiska ZGŚO wyrażającego sprzeciw wobec 

zapowiedzi posła lidera PiS wprowadzenie dwukadencyjności liczonej wstecz, 
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2. Uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie i Rady Gminy Ozorków wyrażające 

poparcie dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dot. 

przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pisma zostały przekazane radnym 

do zapoznania na posiedzeniach komisji rady w miesiącu kwietniu br. 

 

 pismo od Wojewody Świętokrzyskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze – stwierdzenie 

nieważności części uchwały Nr RG-XXVII/342/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany numer 18 mpzp (…), dotyczącej 

wszystkich ustaleń zmiany planu miejscowego w zakresie działki nr ewid. 177/2 

obręb 0006 Bolechowice; 

 pismo z Kuratorium Oświaty w Kielcach - pozytywna opinia Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty dot.  uchwały Nr RG-XXVIII/345/17 w sprawie zmiany uchwały Nr 

RG-XXVI325/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe; 

 sprawozdanie finansowe Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 rok; 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w dniu dzisiejszym radni i sołtysi 

otrzymali w/w sprawozdanie. Sprawozdanie będzie przedmiotem obrad sesji w miesiącu maju 

br.  

- w/w pisma do wglądu w biurze rady. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska w imieniu organizatorów zaprosiła 

radnych i sołtysów: 

 do udziału w akcji ekologicznej „Listy dla Ziemi”, która odbędzie się w dniu  

27 kwietnia br. o godz. 9.00 w ZPI w Kowali; 

 na Gminny Dzień Strażaka oraz jubileusz 65-lecia OSP w Kowali, który odbędzie się 

w dniu 13 maja br. o godz. 15.30 na placu przy remizie w Kowali. 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy:  

 przypomniała radnym o obowiązku złożeniu oświadczeń majątkowych za 2016 rok -

do dnia 30 kwietnia br.  

 poinformował, że kolejna sesja rady gminy odbędzie się w dniu 29 maja br. o godz. 

14.00. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych. 

Dyskusji w sprawach różnych nie było. 

 

Ad. 13 

Interpelacje i zapytania radnych 

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 14 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 14.27 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska wobec wyczerpania 

porządku obrad zamknęła obrady XXIX 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; 

 Zał. Nr 2 – Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami; 

 Zał. Nr 3 – Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sitkówka-

Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za 2016 rok"; 

 Zał. Nr 4 – Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2016 rok; 

 Zał. Nr 5 – Sprawozdanie z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2016 rok; 

 Zał. Nr 6 – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Sitkówka-Nowiny za 2016 rok. 

 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczyła: 

                                                                             

          Alina Jedynak                             Renata Posłowska  


