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 Protokół Nr XXXI/17 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 29 maja 2017 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 14.02, zakończenie godzina 15.38. 

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, Radca Prawny Urzędu Gminy Janina 

Michalska,  

 Sołtysi z terenu Gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny, 

 Pan Zenon Janus – Wicestarosta Kielecki, 

 Pan Ryszard Barwinek  – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, 

 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 Tomasz Błaszczyk - dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ, 

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

 Pani Julita Zając – dyrektor GBP 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. 
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4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 

5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2016 r. 

9. Sprawozdanie z działalności GOK „Perła" w Nowinach za 2016 r. 

10. Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-

Nowiny za 2016 rok. 

11. Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok. 

12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania 

budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 rok. 

13. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy. 

14. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 

15. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie absolutorium. 

16. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2016 rok; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 

2016 rok; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 

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

Nowiny na 2017 rok; 

5) 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; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 14 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz tereny 

cmentarza - Plan H"; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Dolomitową 

w miejscowości Szewce, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 343/2, 331/2 w obrębie 
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geodezyjnym 15 - Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia jej przebiegu; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Wiosenną 

w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 307/14 w obrębie 

geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia jej przebiegu; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

wymianę bram garażowych oraz na remont posadzki betonowej w budynku OSP 

Kowala, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach; 

11) 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. 

17. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

Ad. 1 i 2 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

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

o godz. 14.02 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 i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Wicestarostę Kieleckiego 

Zenona Janusa, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach Ryszarda Barwinka 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 14 radnych. Nieobecny radny Michał Kurtek. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła porządek obrad.  

Zapytała czy są jakieś uwagi. 

Do porządku obrad uwag nie zgłoszono. 



 4 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXIX 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 XXIX sesji 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2017 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 14 głosów „za”. 

 

Ad. 5 

Przyjęcie protokołu z XXX 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 XXX 

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

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali następująco: 13 głosów „za”, 1 głos 

„wstrzymujący się”. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym 

 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie  

z działalności w okresie między sesjami, tj. od 20.04.2017 r. do 29.05.2017 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

 

Następnie pan Wójt i pan Andrzej Waśko odpowiadali na pytania radnych i sołtysów dot.: 

1. przebudowa drogi gminnej w Kowali – przetarg miał się odbyć do 30.04.br. jeszcze 

się nie odbył ale jest w trakcie przygotowywania; 

2. wykonanie odwodnienia przy wiadukcie przy drodze surowcowej w Woli Murowanej 

– toczy się sprawa uregulowania spraw formalno-prawnych dot. własności między 
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gminą a firmą Dyckerhoff. Podczas ostatniego spotkania uzgodniono, że władze 

Dyckerhoff będą czyniły działania aby tę sprawę uregulować, ale do ostatecznych 

decyzji trzeba poczekać do lipca br. ponieważ wówczas zbiera się Zarząd firmy 

Dyckerhoff w Niemczech. Jeżeli sprawy własności będą uregulowane to gmina 

będzie czyniła dalsze działania aby tę drogę i zjazd zrobić; 

3.  wykonanie drogi w stronę pól i wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Murowanej 

– droga wraz z oświetleniem jest przewidziana do realizacji w roku bieżącym. Jest już 

wykonany projekt drogi oraz oświetlenia i są zabezpieczone środki na to zadanie w 

kwocie ponad 500.000 zł; 

4. montaż wiat przystankowych (2 szt. w Kowali i 1 szt. przy oczyszczalni ścieków) – 

podjęte są działania dot. formalnych kroków i w okresie wakacyjnym nastąpi montaż 

tych wiat. 

   

Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że w dniu 16 maja br. odbył się 

Zarząd MZWiK podczas którego zostały zatwierdzone decyzje zgodnie z którymi nasza 

gmina w br. otrzyma dotację z MZWiK na zadania wodno-kanalizacyjne w wysokości 1,5 

mln zł. Kwota jest tak duża ponieważ w latach 2013-2016 nasza gmina jako współwłaściciel 

spółki „Wodociągi Kieleckie” i członek MZWiK nie otrzymywała udziału, który był 

przeznaczony na wkład własny do projektu „Kompleksowa ochrona wód podziemnych 

aglomeracji kieleckiej” w ramach którego w Gminie Masłów i Zagnańsk były realizowane 

inwestycje wodno-kanalizacyjne. I obecnie te gminy nie będą otrzymywały dotacji, tylko 

nasza gmina oraz Miasto Kielce. Z wyliczeń wynika, że Gmina Masłów nie otrzyma dotacji z 

MZWiK przez 15 lat, natomiast Gmina Zagnańsk przez 3 lata.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

  

Ad. 8  

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2016 rok 

- w/w sprawozdanie do wglądu w biurze rady  
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że radni otrzymali w/w 

sprawozdanie w materiałach na sesję i przeanalizowali je na posiedzeniach komisji. 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w temacie. 

 

Ad. 9 

Sprawozdanie z działalności GOK „Perła" w Nowinach za 2016 rok 

- w/w sprawozdanie do wglądu w biurze rady  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że radni otrzymali w/w 

sprawozdanie w materiałach na sesję i przeanalizowali je na posiedzeniach komisji. 

 

Radna Edyta Giemza poinformowała, że dyrektor Kania w sprawozdaniu GOK zapisał cyt.:  

 „Mimo bardzo wysokich wpływów własnych oraz planowym wykonaniem kosztów 

bieżącej działalności, GOK rok 2016 zamyka się stratą w wysokości 327.834,44 zł. 

(…) Strata spowodowana jest m.in. w związku z bardzo późnym otrzymaniem 

informacji o zmianie wysokości dotacji podmiotowej z kwoty 1.800.000 zł na kwotę 

1.350.359 zł, nie byliśmy w stanie przedstawić zrównoważonego planu finansowego 

na 2016 r.”.  

Zapytała dyrektora Kanię co miał na myśli, czyja jest to wina  i kto tej informacji o zmianie 

wysokości dotacji nie udzielił? 

W odpowiedzi pan Jacek Kania poinformował, że nie jest to niczyja wina tylko, tak jak jest 

napisane w tym sprawozdaniu, że jeżeli GOK planuje budżet (plan finansowy - wydatki i 

dochody) na rok kolejny w miesiącu październiku roku poprzedniego to wówczas jest 

ustalona pewna kwota do wydania w danym roku kalendarzowym. I zaplanowana dotacja 

podmiotowa + inne dochody to są środki finansowe, którymi GOK dysponuje w ciągu całego 

roku. Zatem robi się plany kosztów na cały rok w oparciu o założeniu wysokości dochodów. 

A informacja o tym, że przychody się zmniejszą o te 60.000 zł podawana jest w ciągu roku 

budżetowego i nie można było zareagować wcześniej i zmniejszyć kosztów, np. nie 

inwestując własnych środków w kotłownię w kwocie 200.000-300.000 zł, czyli nie wydać 

tyle pieniędzy ile zostało wydatkowanych i nie zrealizować np. budowy kotłowni. Zatem nie 

jest to obwinianie nikogo o tym, że informacja o zmniejszeniu dotacji dotarła późno tylko jest 

to usprawiedliwienie, że GOK nie mógł zareagować w styczniu 2016 r. podjęciem decyzji o 

nie wydawaniu środków finansowych np. na kotłownię. 
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Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska stwierdziła, że strata bilansowa w 

instytucji kultury raczej jest czymś naturalnym. A ma to związek m.in. ze środkami trwałymi, 

które są oddawane w bezpłatne użytkowanie. I jest to tzw. wynik papierowy. A oceniając 

sytuację jednostki należy przyjrzeć się kasowemu wykonaniu oraz korekcie, którą pan 

dyrektor Kania złożył – trzeba dokonać analizy środków pieniężnych jakie posiada jednostka 

na rachunku bankowym, stanu należności i stanu zobowiązań. Jeżeli środki pieniężne i 

należności są wyższe niż zobowiązania, należy ocenić, że gospodarka jest prowadzona 

prawidłowo.  

 

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

temacie sprawozdania z działalności GOK „Perła" w Nowinach za 2016 rok. 

 

Ad. 10 

Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-

Nowiny za 2016 rok 

- w/w sprawozdanie do wglądu w biurze rady  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w/w sprawozdanie 

zostało dostarczone radnym w ustawowym terminie i było analizowane na posiedzeniach 

poszczególnych Komisji Rady Gminy. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił:  

 Prezentację nt. budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny w 2016 roku. 

- w/w prezentacja stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 11 

Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok 

- w/w sprawozdanie do wglądu w biurze rady  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w/w sprawozdanie 

zostało dostarczone radnym w ustawowym terminie i było analizowane na posiedzeniach 

poszczególnych Komisji Rady Gminy. 
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Pytań i uwag do w/w sprawozdania nie zgłoszono. 

 

Ad. 12 

Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z 

wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 rok 

Skarbnik Gminy Sitkówka-Nowiny Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała:  

 uchwałę Nr 33/2017 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2017r. 

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 

2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jst i objaśnieniami 

- opinia pozytywna. 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr  4 do protokołu.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 13 

Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy 

- w/w informacja do wglądu w biurze rady  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w/w informacja była 

przekazana radnym w ustawowym terminie i była analizowana na posiedzeniach 

poszczególnych Komisji Rady Gminy. 

 

Pytań i uwag do w/w informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 14 

Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edyta Giemza odczytała:  

 wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 rok. 

- w/w wniosek do wglądu w biurze rady  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 15 

Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
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Rewizyjnej w sprawie absolutorium 

Skarbnik Gminy Sitkówka-Nowiny Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała:  

 uchwałę Nr 48/2017 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 8 maja 2017 r. w 

sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 

- opinia pozytywna. 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 16  

Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 rok 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 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: 

Uchwałę Nr RG – XXXI/364/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 rok. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka-

Nowiny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przypomniała, że zgodnie z art. 28a ust. 2 

ustawy o samorządzie gminnym uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Sitkówka-Nowiny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXI/365/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
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Sitkówka-Nowiny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak w imieniu radnych pogratulowała udzielenia 

absolutorium i życzyła wytrwałości i entuzjazmu w dalszej pracy na rzecz poprawy życia 

mieszkańców gminy. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz podziękował za jednogłośne udzielenia 

absolutorium. Stwierdził, że jest to podsumowanie wspólnej pracy w roku 2016. Dodał, że 

wyniki budżetowe roku 2015 i 2016 mają tendencje poprawy, co można zauważyć po 

dwukrotnym zwiększeniu nadwyżki budżetowej w roku 2016 w porównaniu do roku 2015. 

Natomiast zadłużenie gminy spadło a wydatki bieżące zostały zrealizowane w stopniu 

niższym niż zaplanowano. Pan Wójt poinformował, że wraz z pracownikami dokłada 

wszelkich starań, aby wydatki bieżące zmniejszały się, ale należy pamiętać, że na wydatki 

bieżące nie do końca gmina ma wpływ, np. Program 500+. 

Pan Wójt dodał, że wydatki majątkowe (inwestycje) są wyższe niż w poprzedniej kadencji – 

rok 2015 zamknął się kwotą na poziomie 5.800.000 zł, rok 2016 to kwota 5.900.000 zł. A w 

budżecie roku 2017 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie ponad 20 mln zł, a obecnie 

po zmianach budżetowych dokonanych w roku bieżącym to 25 mln zł. Są to inwestycje, które 

są obecnie realizowane m.in. budowa kotłowni, rozbudowa GOK, modernizacja stadionu w 

Nowinach. Są również realizowane inwestycje wodno-kanalizacyjne (kwota ponad 700.000 

zł), remonty dróg – gdzie będziemy chcieli pozyskać dofinansowanie do części tych zadań, 

ponieważ do końca września br. należy złożyć wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego w 

ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. I np. będzie można uzyskań 

dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji.  

Następnie pan Wójt w odniesieniu do tematu pozyskiwania środków zewnętrznych na 

realizację zadań poinformował, że obecnie podpisana jest pre-umowa na rozbudowę 

przedszkola w Nowinach, wkrótce zostanie podpisana umowa i w ciągu najbliższych 

kilkunastu tygodni gmina otrzyma zwrot środków za to zadanie. Dodał, że w czerwcu br. 

będzie składny wniosek do Ministerstwa Sportu na modernizacje stadionu w Nowinach i jest 

szansa na pozyskanie dofinansowania w wysokości 33% (jako gmina bogata).  

 

O godz. 15.02. z sali obrad wyszedł sołtys Sołectwa Wola Murowana Władysław Zapała. 

 

W nawiązaniu do zadania rozbudowy GOK pan Wójt poinformował, że w br. będzie 

ogłoszony nabór przez Urząd Marszałkowski na rewitalizację i wówczas też zostanie złożony 

wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Pan Wójt poinformował również, że w najbliższym 
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czasie zostanie podpisana umowa na modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

wojewódzkiej ul. Krakowska wraz wymianą pkt oświetleniowych przy głównych drogach 

gminnych i powiatowych przebiegających przez naszą gminę i na ten cel zostanie pozyskane 

z ZIT-u 1.300.000 zł.  

Następnie Pan Wójt podziękował za wspólną pracę w roku 2016 Radzie Gminy, Zastępcy 

Wójta, pani Skarbnik, pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorem, kierownikom i 

pracownikom jednostek organizacyjnych. 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska pogratulowała Wójtowi Gminy wykonania 

budżetu za 2016 rok i uzyskania jednogłośnie absolutorium. Dodała, że dochody w roku 2016 

zostały wykonane w ponad 100% a wydatki bieżące to tylko 96% planu, co pozwoliło 

zaoszczędzić kwotę w wysokości prawie 1.700.000 zł. I środki z nadwyżki budżetowej w 

kwocie 5.100.000 zł będzie można wykorzystać w br. na inwestycje. Udało się również 

obniżyć zadłużenie na koniec 2016 roku do poziomu 10%. 

 

Następnie Wicestarosta Kielecki Zenon Janus i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w 

Kielcach Ryszard Barwinek w imieniu własnym, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu 

pogratulowali Wójtowi Gminy, pani Skarbnik i pracownikom wykonania budżetu w roku 

2016 oraz uzyskania przez Wójta absolutorium. Życzyli dalszych sukcesów. 

 

O godz. 15.08 na obrady sesji wrócił Sołtys sołectwa Wola Murowana Władysław Zapała.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.  

Przerwa od godz. 15.08 do godz. 15.17. 

Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy. 

Po przerwie na obrady sesji nie wrócili: pani Grażyna Górecka i pan Marcin Król.  

 

Ad. 16 – c.d.  

Podjęcie uchwał: 

3)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

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 – XXXI/366/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

 

4) 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 – XXXI/367/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2017 rok. 

 

5) 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 Przewodnicząca 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 – XXXI/368/17 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. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 
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Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXI/369/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 14 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą 

"Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy usługowej oraz tereny cmentarza - Plan H" 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany numer 14 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-

Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz tereny 

cmentarza - Plan H". 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXI/370/17 w sprawie zmiany numer 14 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-

Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz tereny 

cmentarza - Plan H". 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Dolomitową w 

miejscowości Szewce, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 343/2, 331/2 w obrębie 

geodezyjnym 15 - Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia jej przebiegu 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Dolomitową w 

miejscowości Szewce, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 343/2, 331/2 w obrębie 

geodezyjnym 15 - Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i 

ustalenia jej przebiegu. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXI/371/17 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Dolomitową w 
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miejscowości Szewce, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 343/2, 331/2 w obrębie 

geodezyjnym 15 - Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i 

ustalenia jej przebiegu. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Wiosenną w 

miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 307/14 w obrębie 

geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia jej przebiegu 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Wiosenną w 

miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 307/14 w obrębie geodezyjnym 5 - 

Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXI/372/17 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Wiosenną w 

miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 307/14 w obrębie geodezyjnym 5 - 

Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu. 

 

O godz. 15.20 po przerwie do sali obrad sesji wrócił pan Marcin Król. 

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

wymianę bram garażowych oraz na remont posadzki betonowej w budynku OSP 

Kowala, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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 wymianę bram garażowych oraz na remont posadzki betonowej w budynku 

OSP Kowala, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXI/373/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych 

na wymianę bram garażowych oraz na remont posadzki betonowej w budynku OSP Kowala, 
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na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

 

11) 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 – XXXI/374/17 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i 

sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

Ad. 17 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak w imieniu organizatorów zaprosiła radnych i 

sołtysów: 

 na Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodziny „Mamo, tato baw się z nami”, który 

odbędzie się w dniu 8 czerwca br. od godz. 14.00 do godz. 17.00 na terenie 

przedszkola w Nowinach. 

 

O godz. 15.21 z sali obrad wyszedł radny Artur Podczasiak. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły  

do Biura Rady w okresie między sesjami: 

 pismo od Wojewody Świętokrzyskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

nadzorczego w stosunku do uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

20.04.2017 r. Nr RG- XXIX/356/17 w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, (…) 

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

Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w celu 
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przygotowania wyjaśnień. W dniu  18 maja br. odpowiedź - pismo wyjaśniające zostało 

dostarczone do Wojewody Świętokrzyskiego. Dodała, że w dniu dzisiejszym do biura 

rady wpłynęło: 

 rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego - stwierdzenie nieważności 

części uchwały Nr RG-XXIX/356/17 w sprawie zmiany Nr 19 mpzp (…) w zakresie: 

- § 2 ust. 4 pkt 10, 11, 12, 13, 14 i 15, 

- § 2 ust. 5 pkt 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29 i 30, 

- § 2 ust. 8 pkt 12. 

 pismo mieszkańca Kowali (adresowane do Wójta Gminy i Rady Gminy) dot. 

utwardzenia drogi wraz z odpowiedzią z Urzędu Gminy na w/w pismo; 

 pismo od radnej Renaty Posłowskiej w imieniu seniorów Sołectwa Kowala 

(adresowane do Wójta Gminy i Rady Gminy) - prośba o uruchomienie kursów 

autobusowych linii 27 i 29 do przychodni w Nowinach; 

 pismo w imieniu Zbigniewa Meduckiego Koordynatora Porozumienia 

Samorządowego Grup Roboczych ds. budowy drogi S-74 dot. petycji w sprawie 

wspierania budowy drogi S-74. 

- w/w pisma do wglądu w biurze rady. 

 

O godz. 15.24 do sali obrad wrócił radny Artur Podczasiak. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w nawiązaniu do pism dot. petycji w sprawie drogi 

S-74 poinformował, że kilka lat temu zawiązała się inicjatywa mająca na celu lobbowanie za 

budową nowoczesnej trasy S-74, która ciągnie się od Piotrkowa Trybunalskiego, w kierunku 

Sandomierza, Opatowa. Jest to inicjatywa Gmin Łagów, Górno, Bieliny, Miedziana Góra, 

Mniów. Zastępca Wójta Gminy Łagów kieruje tą inicjatywą i zbierane są podpisy 

mieszkańców pod petycją, która zostanie skierowana do rządu. Nasza gmina bezpośrednio nie 

znajduje się przy tej trasie, ale jest to szlak drogowy dość istotny w województwie 

świętokrzyskim i jeżeli ktoś uzna za stosowne to w Urzędzie Gminy i w biurze rady będzie 

dostępna lista poparcia tej petycji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska: 

 w imieniu organizatorów zaprosiła radnych i sołtysów na piknik z okazji Dnia 
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Dziecka, który odbędzie się w dniu 3 czerwca br. przy szkole w Kowali w godz. od 

16.00-20.00; 

 podziękowała Wicestaroście Kieleckiemu i Wójtowi Gminy za wykonanie odpływu w 

Kowali. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz:  

 w imieniu organizatorów zaprosił radnych i sołtysów na Festyn Rodzinny, który 

odbędzie się w dniu na 4 czerwca br. na placu przed kościołem w Nowinach od godz. 

17.00; 

 w nawiązaniu do tematu odwodnienia w Kowali poinformował, że zostało ono 

wykonane we współpracy z Powiatem Kieleckim i Powiatowym Zarządem Dróg, za 

co pan Wójt również podziękował. Dodał, że obecnie trwają prace projektowe drogi w 

Kowali w kierunku Brzezin. Następnie poinformował, że wszystkie inwestycje na 

drogach powiatowych nasza gmina realizuje we współpracy z Powiatem Kieleckim i 

jest to finansowane pół na pół tj. 50% gmina i 50% Powiat Kielecki. Podziękował 

Wicestaroście Kieleckiemu i Zarządowi Powiatu za wspólną realizację zadań na 

drogach. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska zapytała na jakim etapie jest 

wymiana wodociągu w Kowali? 

W odpowiedzi pan Wójt poinformował, że spółka „Wodociągi Kieleckie” złożyła do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o dofinansowanie projektu wymiany 

tego wodociągu. Oczekujemy na rozstrzygnięcie. 

 

Radny Andrzej Kasperek w imieniu mieszkańców - zwolenników sportu, zapytał czy 

prawdą jest, że 9 zawodników z Korony Kielce gra w klubie GKS Nowiny i za tych 

zawodników klub ponosi koszty. Stwierdził, że może trzeba się zastanowić, wzorem innych 

gmin. np. Chęcin, aby piłkę nożną rozpropagować po sołectwach, aby w drużynie GKS grali 

nasi mieszkańcy, zamiast ponosić koszty za zawodników. 

W odpowiedzi pan Wójt poinformował, że  nie odniesie się do tego pytania ponieważ nie zna 

sytuacji kadrowej klubu GKS. Zaproponował, aby na jedno z posiedzeń Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu zaprosić Prezesa GKS Nowiny pana Tomasz Siarka i dowiedzieć się 

wszelkich szczegółów w temacie funkcjonowania klubu. Pan Wójt dodał, że idealnie by było, 

aby w składzie drużyny GKS Nowiny byli tylko mieszkańcy naszej gminy ale nie zawsze się 
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to da wykonać, ponieważ jesteśmy małą gminą. Natomiast jest kilka grup młodzieżowych i 

juniorskich w ramach struktur GKS, w których 99% to dzieci i młodzież z naszej gminy.  

Radna Renata Krzysiek-Nowakowska poinformował, że Prezes GKS Nowiny pan Tomasz 

Siarek zostanie zaproszony na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w miesiącu 

lipcu lub sierpniu br. i ten temat zostanie poruszony. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska w odniesieniu do spotkania z 

Prezesem ZPW Trzuskawica, które odbyło się na wniosek Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w dniu 10 maj br. w Urzędzie Gminy 

poinformowała, że podczas tego spotkania przedstawiciele ZPW Trzuskawica poinformowali, 

że podadzą dane kontaktowe do swojego przedstawiciela, z którym mieszkańcy będą mogli 

się kontaktować w sprawie wszystkich niedogodności wynikających z sąsiedztwa z zakładem. 

Zapytała czy pan Wójt posiada informację w tym temacie? 

W odpowiedzi pan Wójt poinformował, że nie otrzymał żadnej informacji z ZPW ale dopyta 

w Referacie Ochrony Środowiska. Jeżeli tam również nie zostawiono informacji to 

porozmawia z Prezesem ZPW Trzuskawica i przypomni o tym ustaleniu a następnie przekaże 

te informacje pani radnej Posłowskiej i radnemu Gryniowi. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformował, że kolejna sesja rady gminy 

odbędzie się w dniu 28 czerwca br. 

 

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

Sprawy różne. 

 

Ad. 18 

Interpelacje i zapytania radnych 

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 19 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 15.38 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku 

obrad zamknęła obrady XXXI Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych. 
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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 – Prezentacja nt. budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny w 2016 roku; 

 Zał. Nr 4 – uchwała Nr 33/2017 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia  

18 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jst i objaśnieniami; 

 Zał. Nr 5 – uchwałę Nr 48/2017 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 8 maja 

2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium; 

 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczyła: 

                                                                             

          Alina Jedynak                             Zofia Duchniak  


