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 Protokół Nr XXVI/17 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 27 stycznia 2017 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 12.57, zakończenie godzina 14.19. 

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,  

 Sołtysi z terenu Gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny, 

 Pan Vitalij Mazur – Mer Miasta Bracław wraz z członkami delegacji,  

 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego, 

 Pani Grażyna Górecka – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

Urzędu Gminy, 

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

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pani Jadwiga Szendzielorz – kierownik Zespołu ds. podatków i opłat lokalnych 

Urzędu Gminy, 

 Pan Tomasz Błaszczyk- dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ, 

 Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach, 

 Pani Katarzyna Malicka-Pędzik – p.o. kierownika CUW w Nowinach, 

 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach, 

 Pani Marta Herbergier – redaktor „Głosu Nowin” i 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 XXV sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny za 2016 r 

8. 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/307/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania 

Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Sitkówka-Nowiny; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XII/116/15 Rady Gminy 
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Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do scalenia 

i podziału nieruchomości w miejscowości Wola Murowana, obręb geodezyjny Wola 

Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny; 

12) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach; 

13) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do 

Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski" oraz udzielenia pełnomocnictwa do 

pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu; 

14) Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 

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

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 XXVI sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 otworzyła  

o godz. 12.57 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, 

przedstawicieli mediów lokalnych oraz przedstawicieli delegacji z miast Bracław na Ukrainie 

na czele z Merem Miasta panem Vitalij-em Mazurem. 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz powitał wszystkich obecnych na 

sesji oraz przedstawicieli delegacji z Miasta Bracław na Ukrainie. Pan Wójt poinformował, że w 

dniu dzisiejszym zostanie podpisana umowa o współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z Miastem 

Bracław na Ukrainie w Okręgu Winnickim. Dodał, że Miasto Bracław ma również podpisaną 

umowę o współpracę z Gminą Radoszyce. Natomiast Miasto Winnica ma od 1958 roku 

podpisaną umowę o współpracy z Miastem Kielce. 

Następnie Pan Wójt zaprosił wszystkich na koncert oraz wieczór polsko-ukraiński, który 

odbędzie się w dniu jutrzejszym, tj. 28 stycznia br. godz. 17.00 w ZSP w Nowinach. 

 

O godz. 13.00 na obrady sesji przybył radny Artur Podczasiak. 

 

Pan Wadim Lisow członek delegacji przedstawił historię Miasta Bracław.  
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O godz. 13.08 na obrady sesji przybyła pani Ewa Fudali Sołtys Sołectwa Szewce-Zawada. 

 

Mer Miasta Bracław Vitalij Mazur podziękował za zaproszenie do Gminy Sitkówka-

Nowiny oraz zaprosił na koncert młodzieży ukraińskiej, który odbędzie się w dniu 

jutrzejszym. Zaprosił również do wizyty w Mieście Bracław delegację z Gminy Sitkówka-

Nowiny wraz z grupą młodzieży. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak życzyła delegacji z Miasta Bracław 

miłego pobytu w naszej gminy oraz w naszym kraju. 

 

Następnie Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz oraz Mer Miast Bracław 

Vitalij Mazur podpisali umowę o współpracy między Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem 

Bracław. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przekazał na ręce Mera Miasta Bracław Vitalij-a 

Mazura witraż Świętej Rodziny, który samorząd naszej gminy podarował dla kościoła 

katolickiego w mieście Bracław.  

 

Następnie 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 14 radnych. Nieobecny radny Andrzej Kasperek. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła porządek obrad.  

Zapytała czy są jakieś uwagi. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zgłosił wniosek o wycofanie  z porządku obrad:  

 projektu 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. 

Pan Wójt poinformował również, że wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2017 rok. Nowy projekt uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym.  

Następnie pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji: 

 projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Sitkówka-
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Nowiny a Miastem i Gminą Płoty. 

Dodał również, że został skorygowany projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci 

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

Prawo oświatowe. 

Pan Wójt poinformował, że Radni otrzymali w dniu dzisiejszym projekty w/w 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 zdjęcie z porządku 

obrad sesji z Pkt 8 ust. 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. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Nad zdjęciem w/w pkt z porządku obrad Radni głosowali jednogłośnie, tj. 14 głosów „za”. 

 

O godz. 13.17 z sali obrad wyszła radna Edyta Giemza. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku 

obrad w Pkt 8 ust. 2: 

 Podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Sitkówka-

Nowiny a Miastem i Gminą Płoty. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Nad wprowadzeniem w/w pkt do porządku obrad Radni głosowali jednogłośnie, tj. 13 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 13 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 13 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: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny za 2016 r 

8. Podjęcie uchwał: 

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

Nowiny na 2017 rok; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Sitkówka-

Nowiny a Miastem i Gminą Płoty; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/307/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania 

Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Sitkówka-Nowiny; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XII/116/15 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do scalenia 

i podziału nieruchomości w miejscowości Wola Murowana, obręb geodezyjny Wola 

Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny; 

12) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 
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kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach; 

13) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do 

Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski" oraz udzielenia pełnomocnictwa do 

pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu; 

14) Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 

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

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXV 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. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXV sesji 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 13 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 01.01.2017 r. do 27.01.2017 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

 

O godz. 13.20 do sali obrad sesji wróciła radna Edyta Giemza. 

 

Do sprawozdania pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 
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Zastępca Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek poinformował, że w dniu  

29 grudnia 2016 r. odbyło się Zgromadzenie MZWiK. Przyjęto uchwałę budżetową na rok 

2017 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Zastępca Wójta poinformował, że w budżecie 

zostały przywrócone dotacje dla gmin i na rok 2017 dotacja celowa dla naszej gminy 

wyniesie 336.000 zł. Ta kwota może ulec zwiększeniu w związku z trwającym obecnie 

rozliczaniem projektu i jeżeli zostaną środki w budżecie to jest duże prawdopodobieństwo, że 

kwota dotacji zostanie zwiększona. Pan Barwinek dodał, że podczas Zgromadzenia zostały 

również zatwierdzone taryfy opłat za wodę i ścieki, o których pan Wójt Nowaczkiewicz 

wspominał na poprzedniej sesji. 

 

Do sprawozdania pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 7  

Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny za 2016 r. 

 

Radny Marcin Wojcieszyński odczytał „Sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia za 2016 rok”. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 

 

Radna Edyta Giemza odczytała „Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 

rok”. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu 

 

Radna Renata Krzysiek-Nowakowska odczytała „Sprawozdanie z działalności Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu za 2016 rok”. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu 

 

Radny Artur Podczasiak odczytał „Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, 

Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej za 2016 rok”. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu 

 

Radny Waldemar Kasprzyk odczytał „Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami za 2016 rok”. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu 
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Ad. 8 

Podjęcie uchwał: 

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

Nowiny na 2017 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 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 – XXVI/312/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2017 rok. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Sitkówka-

Nowiny a Miastem i Gminą Płoty 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą 

Sitkówka-Nowiny a Miastem i Gminą Płoty. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVI/313/17 w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą 

Sitkówka-Nowiny a Miastem i Gminą Płoty. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/307/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/307/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania 

Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

Uchwałę Nr RG – XXVI/314/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/307/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania 

Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017. 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Sitkówka-Nowiny 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVI/315/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Sitkówka-Nowiny. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (ul. Akacjowa) 

 

Pan Sławomir Sobczyk zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, poprosił aby nanieść korektę w 

uzasadnieniu w/w projektu uchwały oraz we wszystkich uzasadnieniach projektów uchwał 

dot. nadania nazw ulic w msc. Zgórsko,  

 tj. w Zarządzeniu Wójta Gminy z dnia 17 stycznia br. zmieniającego skład komisji ds. 

nazewnictwa ulic – cyfrę „17” zastąpić cyfrą „11”. 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

Uchwałę Nr RG – XXVI/316/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (ul. Jarzębinowa) 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVI/317/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (ul. Jesienna) 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVI/318/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (ul. Konwaliowa) 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVI/319/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na 
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terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (ul. Lawendowa) 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVI/320/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (ul. Zacisze) 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVI/321/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XII/116/15 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

scalenia i podziału nieruchomości w miejscowości Wola Murowana, obręb 

geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XII/116/15 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do scalenia 

i podziału nieruchomości w miejscowości Wola Murowana, obręb geodezyjny Wola 

Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

Uchwałę Nr RG – XXVI/322/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XII/116/15 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do scalenia 

i podziału nieruchomości w miejscowości Wola Murowana, obręb geodezyjny Wola 

Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny. 

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 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 – XXVI/323/17 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej 

i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do 

Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski" oraz udzielenia pełnomocnictwa 

do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do 

Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski" oraz udzielenia pełnomocnictwa do pełnego 

reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVI/324/17 w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do 

Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski" oraz udzielenia pełnomocnictwa do pełnego 

reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu. 

 

14) Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
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gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo 

oświatowe 

 

Pani Katarzyna Malicka-Pędzik p.o. kierownika CUW w Nowinach omówiła zmiany 

wprowadzone do w/w projektu uchwały, tj.  

 w §2 ust. 1 oraz w §6 ust. 1 – Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach  

- dopisano „z Oddziałami Przedszkolnymi”, 

(co pozwoli rozlokować 3-latki w dwóch budynkach w przypadku dużej liczby dzieci) 

 zmieniono zapisy §4 i §5 

(gimnazjum zostanie przekształcone w technikum – zostało to uzgodnione z Radą 

Powiatu Kieleckiego).  

Wszystkie zmiany zostały zawarte w projekcie uchwały, który radni otrzymali w dniu 

dzisiejszym.  

Radny Łukasz Gryń stwierdził, że ma pewne wątpliwości i obawy związane ze zmianą 

obwodów szkół. Dodał, że około pół roku temu były przeprowadzane konsultacje (ankiety) 

m.in. wśród mieszkańców Sitkówki, którzy określali w obwodzie, której szkoły miałyby się 

znaleźć się ich dzieci. Było wówczas przyjęte dość rozsądne rozwiązanie dzielące msc. 

Sitkówka wg numerów parzystych i nieparzystych w części do szkoły w Kowali i w części do 

szkoły w Nowinach. I dlatego radny Gryń chciałby zapytać czy zmiana zaproponowana w 

projekcie uchwały jest wymuszona prawem oświatowym, czy jest taka konieczność? 

Ponieważ jeśli zostanie ustalony obwód np. Szkoły Podstawowej w Kowali jako Kowala i 

Kowala Mała to nie będzie dowozów dzieci z Sitkówki do Szkoły Podstawowej w Kowali. I 

być może adekwatna sytuacja będzie miała miejsce w Szkole Podstawowej w Bolechowicach, 

gdzie w chwili obecnej są dowożeni uczniowie np. z msc. Lipowica. Radny Gryń zapytał czy 

te zaproponowane obwody szkół są równoznaczne z tym, że tych dowozów nie będzie? 

Dodał, że jego obawy wynikają z tego, iż udział procentowy uczniów w w/w szkołach  spoza 

naszej gminy jest spory i widzi w perspektywie czasu pewne zagrożenie odnośnie liczby 

uczniów, ponieważ można się spodziewać, że nastąpi jakiś odpływ dzieci. Może się to 

zdarzyć lub nie ale w sytuacji kiedy podejmowana jest taka decyzja to chciałby przynajmniej 

usłyszeć takie zapewnienia, że z takiego dowozu gmina nie zrezygnuje.  

Pani Katarzyna Malicka-Pędzik stwierdziła, że przez najbliższe dwa lata dowóz będzie 

organizowany tak jak obecnie, ponieważ dedykowanych do szkół podstawowych w 

Bolechowicach i w Kowali dowozów nie ma w tej chwili również. Dzieci korzystają 

wyłącznie z dowozów organizowanych na rzecz gimnazjum i w perspektywie dwóch lat 

szkolnych te dowozy muszą być organizowane dla gimnazjum i dzieci będą nadal z takich 
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dowozów korzystać.  

Pani Malicka-Pędzik poinformowała, że dokonała analizy obwodów szkól i mapy naszej 

gminy i generalnie prawo nie obliguje gminy do dowożenia dzieci, oprócz dzieci 

zamieszkałych w Szewcach i Zawadzie – tj. od granicy Osiedla Pod Lasem, natomiast 

wszystkie inne dzieci mieszkają w granicach obwodów szkół. W związku z powyższym w 

perspektywie roku szkolnego 2019/2020 trzeba zorganizować dowóz tylko w jednym 

kierunku. Nie mniej jednak prawo oświatowe pozwala zorganizować dowóz i pani Malicka-

Pędzik sądzi, że dowozy za 2,5 roku zostaną dostosowane do rzeczywistych potrzeb 

mieszkańców. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Grynia o 

dowozie dzieci spoza terenu naszej gminy, poinformował, że gmina nie organizuje takiego 

dowozu. Dowóz ten organizują rodzice tych dzieci. Gmina nie ma takiego prawa ani 

obowiązku aby dowozić dzieci z innych gmin do naszych szkół np. do Bolechowic. 

Natomiast w odniesieniu do przypisania msc. Sitkówka do obwodu szkół to był dylemat czy 

do przypisać tę miejscowość do szkoły w Nowinach czy w Kowali ale postanowiono, że 

zostanie przypisana do obwodu w Nowinach. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby dzieci z 

Sitkówki uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Kowali. A dowóz, który obecnie funkcjonuje 

będzie zachowany na tych trasach przez okres najbliższych 2 lat do momentu wygaszenia 

gimnazjum. 

Radny Łukasz Gryń stwierdził, że przez okres 2 lat ten dowóz będzie funkcjonował. Zapytał 

co będzie potem? Bo np. jeżeli w Sitkówce jest rozgraniczenie na szkołę w Nowinach i 

Kowali to dowóz obecnie jest zagwarantowany. A odległość z Sitkówki zarówno do Nowin 

jak i do Kowali jest powyżej 3 km. I dlatego jeżeli byłaby taka możliwość, że ktoś da 

gwarancję, że ten dowóz będzie zorganizowany po tych 2 latach to radny Gryń chciałby to 

usłyszeć.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdził, że nie ma teraz możliwości 

zagwarantować komukolwiek tych dojazdów, bo trudno powiedzieć w perspektywie 2-3 lat 

co się będzie działo. Może się np. okazać, że nie będzie kogo wozić. I dlatego należy trzymać 

się tego co jest dziś – przez najbliższe 2 lata te dowozy będą prowadzone w tych kierunkach 

jakie są obecnie. Po tym okresie będą na pewno organizowane dowozy z Sitkówki do Nowin 

a o reszcie trudno w tej chwili wyrokować. A przecież jeszcze 2 lata temu nikt nie 

przypuszczał, że będzie zmieniane gruntownie Prawo oświatowe. Zatem trudno też dziś 

zagwarantować panu radnemu i komukolwiek, że za 2 lata będzie dowóz dzieci.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska zapytała czy jeżeli zostanie 

określony obwód Szkoły Podstawowej w Kowali na msc. Kowal i Kowala Mała to czy dzieci 
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z innych gmin, które wyrażają chęć uczenia się w Kowali będą przyjmowane do tej szkoły? 

Pani Katarzyna Malicka-Pędzik w odpowiedzi poinformował, że należy wskazać naszym 

mieszkańcom która szkoła jest ich szkołą obwodową. Ale każda szkoła w miarę posiadanych 

miejsc przyjmuje wszystkich chętnych w ramach limitów i swoich możliwości. Zatem szkoły 

gwarantują miejsce dla mieszkańców naszej gminy, ale też przyjmują chętnych z innych gmin 

do uczęszczania w naszych szkołach czy przedszkolach. A na ten moment zarówno w 

przedszkolu jak i w każdej klasie Szkoły Podstawowej w Kowali są wolne miejsca.  

 

O godz. 13.53 na obrady sesji przybyła Radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk.  

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdził, że projekt uchwały dot. dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, jest to tak naprawdę 

ukierunkowanie rodziców, że w pierwszej kolejności dzieci z danej miejscowości zostaną 

przyjęte do danej szkoły. Natomiast jeżeli będą chętne dzieci spoza terenu naszej gminy do 

uczęszczania do naszych placówek szkolnych to w miarę wolnych miejsc te dzieci będą 

przyjmowane. 

Pan Wójt dodał, że już pojawiają się zapytania mieszkańców odnośnie podziału Szkoły 

Podstawowej w Nowinach, ile klas będzie w którym budynku itp. Pan Wójt stwierdził, że 

przede wszystkim dla władz gminy najważniejsze jest to, aby dzieci miały odpowiednie 

warunki do nauki, czyli stworzenie odpowiednich warunków lokalowych i bazy edukacyjnej. 

W dalszej kolejności będę podejmowane działania aby nauczyciele, którzy będą uczyć bądź 

też będą w trudnej sytuacji w związku z wygaszaniem gimnazjum, mieli możliwość pracy. Na 

razie nie żadnych decyzji w temacie ilości klas w budynku szkoły podstawowej czy budynku 

obecnego gimnazjum. Te decyzje będę dopiero podejmowane w momencie ustalania arkuszy 

organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Natomiast w dniu dzisiejszym podejmując ten 

projekt uchwały dobrze jest mieć szerszy wachlarz możliwości organizacji szkół. Tak aby za 

2-3 miesiące pisząc arkusze organizacyjne nie było problemu jak pomieścić dzieci w szkołach 

czy w przedszkolu. Dlatego w projekcie uchwały są ujęte przy szkole w Nowinach oddziały 

przedszkolne oraz technikum w budynku gimnazjum.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zwróciła się do Wójta Gminy z prośbą, aby 

radni mogli uczestniczyć w rozmowach w temacie reorganizacji pracy szkół od nowego roku 

szkolnego.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdził, że będzie można zorganizować spotkanie 

w tym temacie. W spotkaniu będzie uczestniczyć dyrekcja Szkoły Podstawowej w Nowinach, 

oraz dyrekcja ZSP w Nowinach. O terminie spotkaniach radni zostaną poinformowani w 
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odpowiednim terminie. Spotkanie pozwoli podjąć najtrafniejszą decyzję i jak najmniej 

kontrowersyjną.  

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i 

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

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

oświatowe. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVI/325/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak powitała przybyłą na sesję w trakcie 

dyskusji, radną Powiatu Kieleckiego Bogumiłę Kowalczyk. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że opuści posiedzenie sesji i 

oprowadzi delegację z miast Bracław po budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.  

Przerwa od godz. 13.58 do godz. 14.10. 

Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy. 

Po przerwie na obrady sesji nie wrócili: Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, radny 

Zbigniew Pyk, pan Sławomir Sobczyk, pani Grażyna Górecka, pan Jacek Chudzicki, 

pan Marcin Król, pani Marta Herbergier. 

 

Ad. 9 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły  

do Biura Rady w okresie między sesjami: 

 pismo od pracowników obsługi Przedszkola Samorządowego w Nowinach - prośba o 

podwyższenie podstawowej płacy wraz z odpowiedzią udzieloną na w/w pismo przez 

Przewodniczącą Rady Gminy, 

 pismo od mieszkańca Kowali dot. pisma radnej Renaty Posłowskiej, 



 18 

 pismo od mieszkańców Trzcianek w sprawie przesłania protokołów z kontroli 

przeprowadzonych na posesji sąsiadki. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pismo zostało przekazane Wójtowi 

Gminy celem stosownego załatwienia, o czym nadawcy zostali poinformowani. 

- w/w pisma do wglądu w biurze rady. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska zwróciła się z prośbą o 

zaktualizowanie danych na stronie internetowej gminy lub w „Głosie Nowin” dotyczących 

Posterunku Policji w Nowinach, ponieważ nie ma aktualnego nr telefonu. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że na stronie internetowej nr 

telefonu zostanie zaktualizowany. Dodał również, że został  przygotowany artykuł do „Głosu 

Nowin”, gdzie będzie podany nr telefonu do posterunku oraz do kierownika posterunku.  

 

Radna Edyta Giemza poprosiła o skorygowanie błędu na stronie internetowej gminy w 

artykule dot. rodziny poszkodowanej w pożarze w msc. Szewce, tzn. jest napisane, że Urząd 

Gminy dostarczył kontenery mieszkalne.  

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że były dostarczone kontenery na 

śmieci na wywóz pozostałości po pożarze. Błąd zostanie poprawiony.  

 

Radny Łukasz Gryń zapytał o etap pracy przy zadaniu odwodnienia w Kowali przy 

posesjach 12,14a. 

Pan Andrzej Waśko poinformował, że jest już wybrany wykonawca tego zadania i jest 

podpisana umowa ale przy tych warunkach pogodowych wykonawca nie może przystąpić do 

prac. Jeżeli tylko aura na to pozwoli to wykonawca przystąpi do prac.  

 

Radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk w imieniu mieszkańców bloku nr 7 przy 

ul. Szkolnej zgłosiła potrzebę wykonania 3 miejsc parkingowy przy śmietniku. 

Radny Waldemar Kasprzyk w odpowiedzi poinformował, że zostało już wystosowane 

pismo w w/w temacie. Zadanie będzie wykonane jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą. 

Zastępca Wójt Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że prace przy wykonaniu zatok 

parkingowych są cyklicznie wykonywane przez pracowników ZGKiM. 

 

Radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk w imieniu mieszkańców bloku nr 9 przy 
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ul. Szkolnej (ostania klatka schodowa) zgłosiła potrzebę odśnieżenia chodników.  

Dyrektor ZGKiM Tomasz Błaszczyk poinformował, że chodniki zostaną odśnieżone. 

 

O godz. 14.17 po przerwie na obrady sesji wróciła pani Marta Herbergier. 

 

Zastępca Wójt Gminy Łukasz Barwinek w imieniu Wójt Gminy zaprosił wszystkich na 

koncert ukraiński, który odbędzie się w dniu jutrzejszym, tj. 28 stycznia br. o godz. 17.00 w 

auli ZSP w Nowinach. 

Następnie poinformował, że wraz z kierownikiem GOPS w Sitkówce-Nowinach uczestniczył 

w spotkaniu z panią Marią Adamczyk Prezesem Świętokrzyskiego Banku Żywności w 

Ostrowcu Świętokrzyski w temacie współpracy i możliwości pozyskiwania produktów 

rolnych oraz żywności dla mieszkańców naszej gminy. Została podpisana umowa między 

Świętokrzyskim Banku Żywności a Stowarzyszeniem „Między Rajem a Piekłem” w 

Szewcach, ponieważ gmina nie może podpisać takiej umowy. Obecnie trwają ustalenia 

odnośnie dostawy i dystrybucji jabłek. Zastępca Wójta zwrócił się do radnych i sołtysów o 

pomoc i 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. 14.19 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku 

obrad zamknęła obrady XXVI 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; 
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 Zał. Nr 3 – Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej 

i Zdrowia za 2016 rok; 

 Zał. Nr 4 – Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok; 

 Zał. Nr 5 – Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2016 

rok; 

 Zał. Nr 6 – Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej za 2016 rok; 

 Zał. Nr 7 – Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Gospodarki Nieruchomościami za 2016 rok. 

 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczyła: 

                                                                             

          Alina Jedynak                             Zofia Duchniak  


