Protokół Nr XXXII/17
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 14.00, zakończenie godzina 14.46.
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,
Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur, Radca Prawny Urzędu Gminy Janina
Michalska,
 Sołtysi z terenu Gminy,
 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego,
 Pan Ryszard Barwinek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach,
 Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 Pan Tomasz Błaszczyk - dyrektor ZGKiM w Nowinach,
 Pan 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.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
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6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Analiza programu „Wakacje w Gminie".
8. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2017
roku.
9. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze
2017 roku;
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok;
3) 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;
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/307/16 rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania
Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017;
5) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zaliczenia

drogi

stanowiącej

ul.

Kalinową

w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 248/22, 248/24,
249/16 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do
kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;
6) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zaliczenia

drogi

stanowiącej

ul.

Azaliową

w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 247/24, 248/23
w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii
dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;
7) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Berberysową
w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/27 w obrębie
geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu;
8) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Magnoliową
w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/25 w obrębie
geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu;
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Piekoszów i
na przystąpienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Projektu pn:”Czysta Energia z OZE dla
mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”;
10) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej
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o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy SitkówkaNowiny”;
11) Podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu Budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty
nadwyżki środków obrotowych za rok 2016 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny
12) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny

przypadających

Gminie

Sitkówka-Nowiny

lub

jednostkom

organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 i 2
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Obrady XXXII 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, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek
organizacyjnych gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach Ryszarda
Barwinka, Radną Powiatu Kieleckiego Bogumiłę Kowalczyk oraz przedstawicieli mediów
lokalnych i mieszkańców.
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.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
sesji w pkt 9 ust. 13:
 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin ”Geoland
Świętokrzyski” w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający zmiany
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wprowadzone Uchwałą Nr 6/2017 podjętą na Zebraniu Założycieli Stowarzyszenia Gmin
,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 22.06.2017 r.).
Wójt Gminy poinformował, że Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland Świętokrzyski” rejestruje się w
sądzie i sąd zwrócił uwagę na pewne zapisy w Statucie i te uwagi zostały uwzględnione właśnie
w tym projekcie uchwały. I takie zmiany w Statutach muszą być przyjęte przez wszystkie rady
gmin, które wchodzą w skład tego Stowarzyszenia.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni otrzymali projekt w/w uchwały na
posiedzeniach komisji rady gminy, które odbywały się w miesiącu czerwcu br.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zapytała czy są jakieś pytania lub uwagi.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad w Pkt 9 ust. 13:
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin ”Geoland
Świętokrzyski” w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający zmiany
wprowadzone Uchwałą Nr 6/2017 podjętą na Zebraniu Założycieli Stowarzyszenia Gmin
,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 22.06.2017 r.).
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Nad wprowadzeniem w/w pkt do porządku obrad Radni głosowali jednogłośnie, tj. 14 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 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 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 XXXI sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Analiza programu „Wakacje w Gminie".
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8. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2017
roku.
9. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze
2017 roku;
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok;
3) 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;
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/307/16 rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania
Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017;
5) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zaliczenia

drogi

stanowiącej

ul.

Kalinową

w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 248/22, 248/24,
249/16 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do
kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;
6) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zaliczenia

drogi

stanowiącej

ul.

Azaliową

w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 247/24, 248/23
w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii
dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;
7) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Berberysową
w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/27 w obrębie
geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu;
8) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Magnoliową
w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/25 w obrębie
geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu;
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Piekoszów i
na przystąpienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Projektu pn:”Czysta Energia z OZE dla
mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”;
10) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy SitkówkaNowiny”;
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11) Podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu Budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty
nadwyżki środków obrotowych za rok 2016 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny
12) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny

przypadających

Gminie

Sitkówka-Nowiny

lub

jednostkom

organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych;
13) Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin ”Geoland
Świętokrzyski” w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający zmiany
wprowadzone Uchwałą Nr 6/2017 podjętą na Zebraniu Założycieli Stowarzyszenia
Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 22.06.2017 r.).
10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXXI 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 XXXI sesji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 maja 2017 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu radni głosowali jednogłośnie, tj. 14 głosów „za”.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie
z działalności w okresie między sesjami, tj. od 29.05.2017 r. do 28.06.2017 r.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
Następnie pan Andrzej Waśko odpowiadał na pytania radnej Renaty Posłowskiej dot.:
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 oświetlenia w Kowali: usytuowanie 1 ze słupów na zakręcie przed barierką – na
pewno jakaś forma ostrzeżenia będzie wykonana (np. znaki odblaskowe);
 remontu drogi w Kowali Małej – jest przygotowywany przetarg, najprawdopodobniej
w miesiącu lipcu br. przetarg zostanie ogłoszony.
Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję temacie sprawozdania Wójt
Gminy.

Ad. 6
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że tak jak już pan Wójt
wspomniał w swoim sprawozdaniu, na ostatnim Zgromadzeniu MZWiK, które odbyło się w
dniu 14 czerwca br., została podjęta uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie,
gdzie dla naszej gminy została przyznana kwota ponad 1,5 mln zł i te środki będę
wydatkowane na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Ad. 7
Analiza programu „Wakacje w Gminie"
- w/w program stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że radni otrzymali w/w
program w materiałach na sesję i został on omówiony na posiedzeniach komisji rady.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w temacie.

Ad. 8
Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2017
roku
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że plany pracy komisji
radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie
zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2017 r.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Radni Gminy głosowali jednogłośnie, tj:
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plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia - 14 głosów „za”,



plan pracy Komisji Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki
Komunalnej - 14 głosów „za”,



plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
- 14 głosów „za”,



plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 14 głosów „za”,



plan pracy Komisji Rewizyjnej - 14 głosów „za”.

- plany pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2017 r. stanowią Załączniki Nr 4, 5, 6, 7, 8
do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II
półrocze 2017 roku
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II
półrocze 2017 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXII/375/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II
półrocze 2017 roku.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny 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 – XXXII/376/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
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3) 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 – XXXII/377/17 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.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/307/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. 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 2016r. 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
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXII/378/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/307/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania
Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Kalinową w
miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 248/22, 248/24,
249/16 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny,
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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. Kalinową w
miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 248/22, 248/24, 249/16 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 – XXXII/379/17 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Kalinową w
miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 248/22, 248/24, 249/16 w
obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Azaliową w
miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 247/24, 248/23 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. Azaliową w
miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 247/24, 248/23 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 – XXXII/380/17 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Azaliową w
miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 247/24, 248/23 w obrębie
geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i
ustalenia jej przebiegu.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Berberysową w
miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/27 w obrębie
geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu
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Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Berberysową
w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/27 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 – XXXII/381/17 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Berberysową w
miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/27 w obrębie geodezyjnym 5 Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej
przebiegu.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Magnoliową w
miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/25 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. Magnoliową w
miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/25 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 – XXXII/382/17 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Magnoliową w
miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/25 w obrębie geodezyjnym 5 Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej
przebiegu.
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą
Piekoszów i na przystąpienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Projektu pn:”Czysta
Energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą
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Piekoszów i na przystąpienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Projektu pn:”Czysta Energia z
OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXII/383/17 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą
Piekoszów i na przystąpienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Projektu pn:”Czysta Energia z
OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”.
10) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny”
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy SitkówkaNowiny”.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXII/384/17 w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy SitkówkaNowiny”.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu Budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku
wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2016 do budżetu Gminy SitkówkaNowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
Budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku
wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2016 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXII/385/17 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
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Budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku
wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2016 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.
12) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom organizacyjnym
oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXII/386/17 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom organizacyjnym
oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin
”Geoland Świętokrzyski” w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający
zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 6/2017 podjętą na Zebraniu Założycieli
Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 22.06.2017 r.)
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin
”Geoland Świętokrzyski” w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający

zmiany

wprowadzone Uchwałą Nr 6/2017 podjętą na Zebraniu Założycieli Stowarzyszenia Gmin
,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 22.06.2017 r.).
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXII/387/17 w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin
”Geoland Świętokrzyski” w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający

zmiany

wprowadzone Uchwałą Nr 6/2017 podjętą na Zebraniu Założycieli Stowarzyszenia Gmin
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,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 22.06.2017 r.).
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 14.28 do godz. 14.36.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Po przerwie na obrady sesji nie wrócił radny Andrzej Kasperek.
Po przerwie na obrady sesji przybył pan Jacek Kania.
Ad. 10
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że radni w materiałach
przesłanych na dzisiejszą sesję rady otrzymali oświadczenie w sprawie poparcia dla petycji
w sprawie budowy drogi ekspresowej S-74. Dodała, że pan Wójt Nowaczkiewicz na
poprzedniej sesji omówił w/w temat.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w nawiązaniu do tematu w/w oświadczenia
poinformował, że nasza gmina nie leży bezpośrednio przy trasie S-74, natomiast z
przebiegiem tej trasy łączy się poprzez obwodnicę Kielc. I mieszkańcy naszej gminy
poruszają się nie tylko po naszych drogach ale też po drogach innych gmin. A wyjazd nad
morze przez Piotrków Trybunalski, czy w kierunku Rzeszowa to jest trasa S-74. I podobnie
jest z obwodnicą na przebiegu trasy S-73 do Tarnowa, w kierunku Buska Zdroju, z
obwodnicą Chmielnika czy Morawicy. I to też dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i
dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego są ważne inwestycje. I dlatego pan Wójt
zwrócił się do radnych z prośbą, aby poparli petycję w sprawie budowy drogi ekspresowej S74, bo jest to również w interesie naszej gminy. Dodał, aby nie traktować tego tematu w
sposób polityczny, bo nie ma to takiego charakteru – jest to tylko wniosek do Rady Ministrów
o to aby uwzględnić w przyszłości budowę drogi szybkiego ruchu S-74.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad przyjęciem oświadczenie w sprawie poparcia dla petycji w sprawie budowy
drogi ekspresowej S-74.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”
podjęła:
Oświadczenie Nr 1/2017 w sprawie poparcia dla petycji w sprawie budowy drogi
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ekspresowej S-74.
- w/w oświadczenie stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie między sesjami:
 pismo od mieszkanki Trzcianek (adresowane do Wójta Gminy i Rady Gminy) skarga ogólna na pracowników wydziału podatków;
 pismo od mieszkanki Trzcianek (pismo do wiadomości Rady Gminy, adresowane do
Urzędu Gminy) -

prośba o wybudowanie przejścia dla pieszych na przejeździe

kolejowym między Trzciankami a Sitkówką;
Pan Andrzej Waśko poinformował, że pismo w tym temacie zostało już skierowane z
Urzędu Gminy do PKP i obecnie czekamy na odpowiedź.
 pismo od mieszkańców bloku Nr 16 przy ul. Białe Zagłębie w Nowinach (pismo do
wiadomości Rady Gminy, adresowane do Urzędu Gminy) - dot. likwidacji lub
zablokowania podjazdu przy bloku;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pismo trafiło do dyrektora
ZGKiM w Nowinach oraz do kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Andrzeja Waśko.
 pismo od Wojewody Świętokrzyskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania
nadzorczego w stosunku do uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia
29.05.2017 r. Nr RG- XXXI/370/17 w sprawie zmiany numer 14 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
przygotowania wyjaśnień. W dniu

26 czerwca br. odpowiedź - pismo wyjaśniające

zostało dostarczone do Wojewody Świętokrzyskiego. Czekamy na rozstrzygnięcie.
 pismo od Wojewody Świętokrzyskiego - informacja o sprawowaniu nadzoru przez
Wojewodę Św. nad działalnością jst w 2016 roku.
- w/w pisma do wglądu w biurze rady.
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Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w sprawach
różnych.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła zapytanie, które wpłynęło
do Biura Rady:
 zapytanie radnego Łukasza Grynia w sprawie sprawozdań finansowych za 2016 rok
GKS Nowiny i Ekom Futsal Nowiny wraz z odpowiedzią z Urzędu Gminy SitkówkaNowiny.
- w/w zapytanie stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu
- odpowiedź na w/w zapytanie ze względu na dużą objętość do wglądu w biurze rady

Ad. 12
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 14.46 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku
obrad zamknęła obrady XXXII 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 – program „Wakacje w Gminie";


Zał. Nr 4 – plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia na II
półrocze 2017 rok;



Zał. Nr 5 – plan pracy Komisji Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i
Gospodarki Komunalnej na II półrocze 2017 rok;



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



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



Zał. Nr 8 – plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 rok;
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Zał. Nr 9 – oświadczenie w sprawie poparcia dla petycji w sprawie budowy drogi
ekspresowej S-74;



Zał. Nr 10 – zapytanie radnego Łukasza Grynia.

Protokół sporządziła:
Alina Jedynak

Obradom przewodniczyła:
Zofia Duchniak

17

