Protokół Nr XXVIII/17
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 27 marca 2017 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 14.00, zakończenie godzina 14.54.
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 Zenon Janus – Wicestarosta Kielecki,
 Pan Jan Cedro – Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach,
 Pan Ryszard Barwinek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach,
 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego,
 Pan Paweł Grad – kierownik Posterunku Policji w Nowinach,
 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,
 Pan Tomasz Błaszczyk - dyrektor ZGKiM w Nowinach,
 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ,
 Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach,
 Pan Ryszard Kusak - kierownika CUW w Nowinach,
 Pani Marta Herbergier – redaktor „Głosu Nowin” i Facebook-a Gminy,
 mieszkańcy gminy.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - informacja za
2016 rok.
8. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny informacja za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały 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;
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVI/325/17 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe;
3) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Sitkówka - Nowiny oraz nadania mu Statutu;
4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym
przez Gminę Sitkówka - Nowiny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;
5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla
których Gmina Sitkówka - Nowiny jest organem prowadzącym oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sitkówce-Nowinach;
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2032";
8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok”;
9) Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa
samorządowego w Polsce;
10) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka2

Nowiny na 2017 rok.
10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
13. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 i 2
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Obrady XXVIII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 otworzyła
o godz. 14.00 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,
dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Wicestarostę Kieleckiego
Zenona

Janusa,

Przewodniczącego

Rady

Powiatu

w

Kielcach

Jana

Cedro,

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach Ryszarda Barwinka, Radną Powiatu
Kieleckiego Bogumiłę Kowalczyk, Kierownika Posterunku Policji w Nowinach Pawła Grada
oraz przedstawicieli mediów lokalnych.
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 zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad:
 Pkt 9 ust. 9 - Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian
prawa samorządowego w Polsce.
Pan Wójt poinformował, że członkowie Związku Gmin Wiejskich ustalili (a nasza gmina jest
członkiem Związku), że zostaną zorganizowane w jednym terminie sesje rad gmin podczas,
których będzie podejmowany w/w projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zapytała czy są jakieś pytania lub uwagi.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
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Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zdjęcie z porządku
obrad sesji:
 Pkt 9 ust. 9 - Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian
prawa samorządowego w Polsce.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad zdjęciem w/w pkt z 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:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - informacja za
2016 rok.
8. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny informacja za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały 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;
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVI/325/17 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe;
3) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Sitkówka - Nowiny oraz nadania mu Statutu;
4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym
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przez Gminę Sitkówka - Nowiny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;
5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla
których Gmina Sitkówka - Nowiny jest organem prowadzącym oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sitkówce-Nowinach;
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2032";
8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok”;
9) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2017 rok.
10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
13. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXVII 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 XXVII sesji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 lutego 2017 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 27.02.2017 r. do 27.03.2017 r.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
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Do sprawozdania pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 6
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że w okresie między sesjami nie
odbyło się Zgromadzenie MZWiK.

Ad. 7
Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - informacja za
2016 rok
- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że radni otrzymali w/w
informację w materiałach na sesję i przeanalizowali ją na posiedzeniach komisji a
przedstawiciele policji brali udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Polityki
Społecznej i Zdrowia.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w temacie.

Ad. 8
Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny informacja za 2016 rok
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że radni otrzymali w/w
informację w materiałach na sesję i przeanalizowali ją na posiedzeniach komisji. Informacja
został przygotowana przez Komendanta Gminnego OSP Marcina Głogowskiego.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w temacie.

Ad. 9
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały 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
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Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały 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 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXVIII/344/17 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.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVI/325/17 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania
sieci

szkół podstawowych i

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVI/325/17 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą
– Prawo oświatowe.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXVIII/345/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVI/325/17 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą
– Prawo oświatowe.
3) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Sitkówka - Nowiny oraz nadania mu Statutu
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka - Nowiny oraz nadania mu Statutu.
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 – XXVIII/346/17 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka - Nowiny oraz nadania mu Statutu.
4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku
prowadzonym przez Gminę Sitkówka - Nowiny oraz maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz poprosił o wprowadzenie
zmiany w projekcie uchwały:
 §2 ust. 1 – kwotę „220 zł” zmienić na kwotę „170 zł”.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformował, że propozycję zmiany kwoty
zasugerowali radni.
Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w
żłobku prowadzonym przez Gminę Sitkówka - Nowiny oraz maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie wraz z wprowadzoną zmianą.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXVIII/347/17 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku
prowadzonym przez Gminę Sitkówka - Nowiny oraz maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie.
5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie
postępowania

rekrutacyjnego

do

publicznych

przedszkoli,

oddziałów

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół
podstawowych, dla których

Gmina Sitkówka

- Nowiny jest organem

prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których
Gmina Sitkówka - Nowiny jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
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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 – XXVIII/348/17 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których
Gmina Sitkówka - Nowiny jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
6) Podjęcie uchwały 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 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 – XXVIII/349/17 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2032"
Wójt

Gminy

Sitkówka-Nowiny

Sebastian

Nowaczkiewicz

przedstawił

zmiany

wprowadzone do projektu w/w uchwały, tj. w treści Programu zostały zaktualizowane
publikatory ustaw oraz został wprowadzony Załącznik Nr 9 - zgłoszenie zamiaru budowy
obiektu budowlanego - robót budowlanych. Radni otrzymali w dniu dzisiejszym te zmiany.
Pan Wójt poprosił o wprowadzenie zmiany w tymże Załączniku Nr 9:
 słowa „30 dni” zastąpić słowami „21 dni”.
Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia "Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 20172032" wraz z wprowadzonymi zmianami.
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 – XXVIII/350/17 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2032".
8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017
rok”
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie 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 – XXVIII/351/17 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na
2017 rok”.
9) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2017 rok
Skarbnik

Gminy

Joanna

Młynarczyk-Kusińska

poinformowała

o

autopoprawce

wprowadzonej w projekcie w/w uchwały:
 w Załączniku Nr 4 kolumna 11 - wykreślenie słów „fundusz obywatelski”.
Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok wraz z wprowadzonymi zmianami.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXVIII/352/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 14.31 do godz. 14.38.
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Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Po przerwie na obrady sesji nie wrócili: pani Ewa Fudali, pan Zbigniew Jantura, pan
Stanisław Kobiec, pan Władysław Zapała oraz pan Paweł Grad.
Ad. 10
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak:
 przekazała radnym podziękowania od jednostki OSP z Woli Murowanej za pomoc w
zakupie drona,
 przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2016 rok;
 poinformowała, że kolejna sesja rady odbędzie się w dniu 20 kwietnia br.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz korzystając z obecności na dzisiejszej sesji
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach Jana Cedro, Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu w Kielcach Ryszarda Barwinka, Wicestarosty Kieleckiego Zenona Janusa oraz
Radnej Powiatu Kieleckiego Bogumiły Kowalczyk, podziękował za podjęcie przez Radę
Powiatu na ostatniej sesji uchwał w sprawie pomocy dla mieszkańców Gminy SitkówkaNowiny. Dodał, że jest to forma solidarności między samorządami – powiatu i naszej gminy.
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jan Cedro stwierdził, że to zaszczyt i
przyjemność uczestniczyć w sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, ponieważ zauważa takt,
kulturę osobistą, merytoryczne przygotowanie i głosowania nad uchwałami, które odbywają
się bez zbędnych dyskusji. Dodał, że zapewne dyskusje na posiedzeniach komisji są na tyle
wyczerpujące, że nie ma potrzeby dyskutować podczas sesji. Podziękował Przewodniczącej
Rady Gminy za kierowanie zaproszeń do radnych Powiatu Kieleckiego. Podziękował również
radnym za frekwencje na sesji.
Dodał, że Gmina Sitkówka-Nowiny oraz Powiat Kielecki są jednym dużym organizmem,
gdzie przenikają się wysiłki aby mieszkańcom powiatu oraz gminy żyło się lepiej, czego
przykładem będzie tegoroczna modernizacja drogi wraz z chodnikami w Kowali oraz drogi w
Szewcach.
Pan Jan Cedro stwierdził, że Gmina Sitkówka-Nowiny rozwija się bardzo prężnie czego
pogratulował Radzie Gminy, Wójtom Gminy i Skarbnik Gminy.
O godz. 14.41 po przerwie do sali obrad wrócili:
pani Ewa Fudali, pan Zbigniew Jantura, pan Stanisław Kobiec, pan Władysław Zapała
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak stwierdziła, że liczy na dalszą dobrą
współpracę Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Powiatu Kieleckiego.
Radny Andrzej Kasperek zwrócił się z prośbą do dyrektora ZGKiM w Nowinach o
wyczyszczenie w trybie pilnym drogi od krzyżówki w Nowinach – droga z płyt.
Następnie stwierdził, że będzie zmuszony zwrócić się do radnej Giemzy o wsparcie
finansowe na pomalowania samochodu strażackiego, ponieważ w ostatnią sobotę podczas
pożaru jednostka z Szewc zgłosiła się późno i jednostka z Woli Murowanej musiała
przejechać przez duże chaszcze i samochód jest obrysowany.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w odniesieniu do tematu wyczyszczenia drogi
stwierdził, że najpierw trzeba sprawdzić czyją własnością jest ta droga i jeżeli okaże się, że
jest to teren prywatny to gmina nie będzie mogła wykonać tych prac porządkowych.
Pan Andrzej Waśko poinformował, że jest to teren prywatny.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w odniesieniu do tematu porysowania samochodu
stwierdził, że podczas akcji strażackich czasami się tak zdarza i dobrze, że nie są to jakieś
wgniecenia lub inne uszkodzenia.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska w odniesieniu do tematu opłaty za
dzierżawę słupów od PGE stwierdziła, że niektóre słupy na terenie naszej gminy są już bardzo
zniszczone i powinien być zrobiony przegląd tych słupów zanim gmina będzie ponosić opłatę
dzierżawy.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że już kiedyś wspominał, że jest
zrobiony audyt oświetlenia ulicznego na terenie gminy, gdzie ocenie podlegały słupy oraz ich
jakość. Natomiast firmy PGE nie interesuje w jakim stanie są te słupy. PGE bierze pod uwagę
ilość słupów i jest propozycja aby pobierać od gmin miesięczną opłatę dzierżawy za każdego
słupa w wysokości 2,50 zł.
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jan Cedro podziękował, że władze i radni
Gminy Sitkówka-Nowiny podjęli jako jedni z pierwszych inicjatywę wsparcia sprzeciwu
wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
Natomiast w odniesieniu do tematu opłat za dzierżawę słupów oświetleniowych stwierdził, że
PGE może wysuwać takie propozycje, ale niech również mieszkańcy walczą o swoje prawa,
ponieważ nikt się mieszkańców nie pytał czy wyrażają zgodę na umieszczeniu na prywatnych
posesjach słupów oświetleniowych. Zatem można wnioskować do PGE o odszkodowania za
wyłączenie części gruntu.
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie między sesjami:
 pismo ze Związku Gmin Śląska Opolskiego - Stanowisko ZGŚO wyrażające sprzeciw
wobec zapowiedzi posła – lidera PiS wprowadzenia dwukadencyjności liczonej
wstecz;
 pismo ze Związku Gmin Śląska Opolskiego - Stanowisko Nr 51, 52 i 53 ZGŚO
wyrażające poparcie dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice
dot. przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r.
 pismo od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa dot. Ruchu
Obrony Polskiej Samorządności Świętokrzyskie;
 pismo ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - komunikat 6 Forum
Samorządowe – 16 marca 2017 r. – podsumowanie;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pisma zostały przekazane radnym do
zapoznania na posiedzeniach komisji rady w miesiącu marcu br.
 pismo mieszkańca Szewc - odwołanie od decyzji z dnia 07.02.2017 r. (podatek rolny
za 2017 rok) do SKO za pośrednictwem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny;
 pismo mieszkańców Szewc - odwołanie od decyzji z dnia 17.02.2017 r. (opłata za
śmieci) do SKO za pośrednictwem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny;
 pismo mieszkańca Szewc - odwołanie od decyzji z dnia 19.03.2017 r. (zmiana podatku
od nieruchomości za 2016 rok) do SKO za pośrednictwem Wójta Gminy SitkówkaNowiny;
 5 pism z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny adresowane do Przewodniczących Grup
Inicjatyw Lokalnych dot. budowy wodociągu i kanału sanitarnego w m. Zgórsko i w
m. Bolechowice oraz budowy kanału sanitarnego w m. Kowala;
 informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sitkówka-Nowiny – stan na dzień
31.12.2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w informacja będzie stanowiła załącznik
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
 5 pism ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - wytyki do uchwał
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27.01.2017 roku:
- Nr RG-XXVI/316/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (ul. Akacjowa);
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- Nr RG-XXVI/317/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (ul. Jarzębinowa);
- Nr RG-XXVI/319/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (ul. Konwaliowa);
- Nr RG-XXVI/320/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (ul. Lawendowa);
- Nr RG-XXVI/321/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (ul. Zacisze);
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pisma zostały przekazane do Referatu
Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w celu przygotowania
wyjaśnień.
 pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – zawiadomienie o
wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Rady Gminy SitkówkaNowiny Nr RG-XXVII/342/17 z dnia 27.02.2017 roku w sprawie zmiany numer 18
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod
nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny
komunikacji - plan J";
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pismo zostało przekazane do Referatu
Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w celu przygotowania
wyjaśnień. W dniu dzisiejszym odpowiedź - pismo wyjaśniające zostało dostarczone do
Wojewody Świętokrzyskiego.
- w/w pisma do wglądu w biurze rady.
Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w
sprawach różnych.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Ad. 12
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła odpowiedzi na interpelacje,
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które wpłynęły do Biura Rady:
 pismo od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - odpowiedź na interpelację radnego
Łukasza Grynia w sprawie rozdysponowania środków ujętych w planie wydatków
gminy w 2016 roku dział 750 rozdział 75075 „Promocja jst”;
 pismo - prośba radnego Łukasza Grynia o uzupełnienie w/w odpowiedzi;
 pismo od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - uzupełnienie odpowiedzi na interpelację
radnego Łukasza Grynia;
- w/w pisma stanowią Załącznik Nr 5,6,7 do protokołu
 pismo od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - odpowiedź na interpelację radnych
Andrzeja Kasperka i Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie zakupu działek pod
budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Woli Murowanej i w Słowiku;
- w/w pismo stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu

Ad. 13
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 14.54 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku
obrad zamknęła obrady XXVIII 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 – Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny informacja za 2016 rok;
 Zał. Nr 4 – Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy SitkówkaNowiny - informacja za 2016 rok;


Zał. Nr 5 – odpowiedź na interpelację radnego Łukasza Grynia w sprawie
rozdysponowania środków ujętych w planie wydatków gminy w 2016 roku dział 750
rozdział 75075 „Promocja jst”;



Zał. Nr 6 – pismo radnego Łukasza Grynia w sprawie uzupełnienia w/w odpowiedzi;



Zał. Nr 7 – pismo - uzupełnienie odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Grynia;
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Zał. Nr 8 – odpowiedź na interpelację radnych Andrzeja Kasperka i Marcina
Wojcieszyńskiego w sprawie zakupu działek pod budowę placu zabaw i boiska
wielofunkcyjnego w Woli Murowanej i w Słowiku.

Protokół sporządziła:
Alina Jedynak

Obradom przewodniczyła:
Zofia Duchniak
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