Protokół Nr XXXIII/17
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 14.00, zakończenie godzina 15.53.
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,
 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego,
 Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 Pani Jadwiga Szendzielorz – kierownik Zespołu ds. Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Gminy,
 Pan Tomasz Błaszczyk - dyrektor ZGKiM w Nowinach,
 Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach,
 Pan Ryszard Kusak - kierownika CUW w Nowinach,
 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach,
 Pani Marta Herbergier – redaktor „Głosu Nowin” i Facebook-a Gminy,
 mieszkańcy gminy.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
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4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
minionym okresie 2017 r.
8. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2017 rok;
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023;
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/296/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r., w sprawie określenia stawek dotacji
przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny
na 2017 rok;
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR RG – XXXII/386/17 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. 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;
5) 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;
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy SitkówkaNowiny do Projektu pn: "Rozwój e-usług na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz
na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny";
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy SitkówkaNowiny, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’;
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/304/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia

„Programu

Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”;
9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
dostawę i montaż zestawu zabawowego metalowego na terenie dz. nr ewid. 72/142
w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
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w Nowinach;
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXX/260/13 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany numer 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej
oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G";
11) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

części

zmiany

Nr

19

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą
Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005
roku;
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 20 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny;
13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody
w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
14) Podjęcia uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „JODŁOWA”;
15) Podjęcia uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „MODRZEWIOWA”;
16) Podjęcia uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „OLCHOWA”;
17) Podjęcia uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „SOSNOWA”;
18) Podjęcia uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „ŚWIERKOWA”;
19) Podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „WSPÓLNA” w miejscowości
Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny;
20) Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVIII/351/17 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony
i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy SitkówkaNowiny na rok 2017;
21) Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
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22) Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXIV/288/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych
w Nowinach oraz nadania Statutu.
9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 i 2
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Obrady XXXIII 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 i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Wicestarostę Kieleckiego
Zenona Janusa, 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 15 radnych.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła porządek obrad.
Zapytała czy są jakieś uwagi.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że po dyskusji z członkami Komisji
Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej zgłasza wniosek o
zdjęcie z porządku obrad sesji w pkt 8 ust. 20:
 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVIII/351/17 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony
i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy SitkówkaNowiny na rok 2017.
4

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zapytała czy są jakieś pytania lub uwagi.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zdjęcie z porządku
obrad w Pkt 8 ust. 20:
 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVIII/351/17 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony
i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy SitkówkaNowiny na rok 2017.
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 XXXII sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
minionym okresie 2017 r.
8. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2017 rok;
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023;
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/296/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r., w sprawie określenia stawek dotacji
przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny
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na 2017 rok;
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR RG – XXXII/386/17 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. 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;
5) 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;
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy SitkówkaNowiny do Projektu pn: "Rozwój e-usług na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz
na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny";
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy SitkówkaNowiny, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’;
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/304/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia

„Programu

Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”;
9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
dostawę i montaż zestawu zabawowego metalowego na terenie dz. nr ewid. 72/142
w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nowinach;
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXX/260/13 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany numer 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej
oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G";
11) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

części

zmiany

Nr

19

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą
Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005
roku;
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 20 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny;
13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
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gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody
w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy;
14) Podjęcia uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „JODŁOWA”;
15) Podjęcia uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „MODRZEWIOWA”;
16) Podjęcia uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „OLCHOWA”;
17) Podjęcia uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „SOSNOWA”;
18) Podjęcia uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „ŚWIERKOWA”;
19) Podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „WSPÓLNA” w miejscowości
Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny;
20) Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
21) Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXIV/288/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych
w Nowinach oraz nadania Statutu.
9.

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.

10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXXII 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 XXXII sesji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
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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 poinformował, że w kolejnym
pkt porządku obrad zostanie przedstawiona informacja o realizacji inwestycji na terenie
gminy w br.
a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, tj. od
28.06.2017 r. do 30.08.2017 r.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
Wobec braku pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję temacie sprawozdania Wójt Gminy.

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

Ad. 7
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
minionym okresie 2017 r.
- 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 została ona omówiona na posiedzeniach komisji rady.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w temacie.

Ad. 8
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2017 rok
Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska omówiła autopoprawki Wójta Gminy
wprowadzone do w/w projektu uchwały.
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Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie
nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny 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 – XXXIII/388/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023
Wobec braku pytań i uwag 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 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/389/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/296/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r., w sprawie określenia stawek dotacji
przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy SitkówkaNowiny na 2017 rok
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/296/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r., w sprawie określenia stawek dotacji
przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na
2017 rok.
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 – XXXIII/390/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/296/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r., w sprawie określenia stawek dotacji
przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na
2017 rok.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR RG – XXXII/386/17 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. 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 zmiany Uchwały NR RG – XXXII/386/17
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. 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 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/391/17 w sprawie zmiany Uchwały NR RG – XXXII/386/17
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2017 r. 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.
5) 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
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Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/392/17 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.
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy SitkówkaNowiny do Projektu pn: "Rozwój e-usług na terenie Gminy i Miasta Chęciny
oraz na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny"
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Sitkówka-Nowiny do Projektu pn: "Rozwój e-usług na terenie Gminy i Miasta Chęciny
oraz na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny".
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/393/17 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Sitkówka-Nowiny do Projektu pn: "Rozwój e-usług na terenie Gminy i Miasta Chęciny
oraz na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny".
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy
Sitkówka-Nowiny, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin ,,Geoland
Świętokrzyski”
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy
Sitkówka-Nowiny,

w

ramach

członkostwa

w

Stowarzyszeniu

Gmin

,,Geoland

Świętokrzyski”.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/394/17 w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy
Sitkówka-Nowiny,

w

ramach

członkostwa

w

Stowarzyszeniu

Gmin

,,Geoland
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Świętokrzyski”.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/304/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia

„Programu

Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/304/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia

„Programu

Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/395/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/304/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia

„Programu

Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023”.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
dostawę i montaż zestawu zabawowego metalowego na terenie dz. nr ewid. 72/142
w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Nowinach
Radny Łukasz Gryń poinformował, że przy ślizgu przy domku wchodzącym w skład zestawu
należałoby utworzyć strefę bezpieczeństwa z piaskiem.
Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych
poniesionych na dostawę i montaż zestawu zabawowego metalowego na terenie dz. nr ewid.
72/142 w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Nowinach.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/396/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych
poniesionych na dostawę i montaż zestawu zabawowego metalowego na terenie dz. nr ewid.
72/142 w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Nowinach.
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10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXX/260/13 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany numer 16 do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody
- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy
usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika
retencyjnego i parku - plan G
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXX/260/13 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany numer 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy SitkówkaNowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji
kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/397/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXX/260/13 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany numer 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy SitkówkaNowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji
kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G.
11) Podjęcie uchwały w sprawie części zmiany Nr 19 miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

Gminy

Sitkówka-Nowiny,

uchwalonego

Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia
27 października 2005 roku
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie części zmiany Nr 19 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RGXXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 roku.
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 – XXXIII/398/17 w sprawie części zmiany Nr 19 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RGXXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 roku.
12) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

zmiany

numer

20

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany numer 20 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/399/17 w sprawie zmiany numer 20 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.
13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody
w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym
Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/400/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym
Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
14) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „JODŁOWA”
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Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „JODŁOWA”.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/401/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „JODŁOWA”.
15) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „MODRZEWIOWA”
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „MODRZEWIOWA”.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/402/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „MODRZEWIOWA”.
16) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „OLCHOWA”
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „OLCHOWA”.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/403/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „OLCHOWA”.
17) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „SOSNOWA”
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
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miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „SOSNOWA”.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/404/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „SOSNOWA”.
18) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „ŚWIERKOWA”
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „ŚWIERKOWA”.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/405/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „ŚWIERKOWA”.
19) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „WSPÓLNA” w miejscowości
Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „WSPÓLNA” w
miejscowości Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/406/17 w sprawie nadania nazwy ulicy „WSPÓLNA” w
miejscowości Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
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Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/407/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXIV/288/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych
w Nowinach oraz nadania Statutu
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXIV/288/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w
Nowinach oraz nadania Statutu.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXIII/408/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXIV/288/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w
Nowinach oraz nadania Statutu.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 14.38 do godz. 14.50.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Po przerwie na obrady sesji nie wrócił radny Zbigniew Pyk, pan Tomasz Błaszczyk, pan
Jacek Kania, pan Ryszard Kusak.
Ad. 9
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie między sesjami:
 pismo od Wojewody Świętokrzyskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie
nieważności części uchwały Nr RG-XXXI/370/17 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie
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zmiany Nr 14 mpzp (…);
 pismo od Wojewody Świętokrzyskiego - wytyk do uchwały Nr RG-XXVIII/351/17 z
dnia 27.03.2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok”;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w dniu dzisiejszym został zdjęty z
porządku obrad projekt uchwały w w/w temacie, ponieważ temat zostanie poddany pod
dyskusje. Projekt uchwały zostanie podjęty na następnej sesji.
 pismo

od

mieszkańców

Szewc

-

sprzeciw

dot.

upomnienia

PLF-D-

II.3162.15.372.2017 wraz z odpowiedzią z Urzędu Gminy;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w Urzędzie Gminy odbyło się
spotkanie mediacyjne z tymi mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy,
Przewodnicząca Rady, radna Krzysiek-Nowakowska i pani Szendzielorz.
 pismo od Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - uchwała Nr XXXIV/482/17
Sejmiku Woj. Św. z dnia 22.06.2017 r. przyjmująca stanowisko w sprawie podjęcia
niezbędnych działań w celu budowy drogi ekspresowej S-74 oraz rozbudowy drogi
krajowej Nr 73 wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że jest to temat powiązany z
oświadczeniem, które radni podjęli na poprzedniej sesji w sprawie poparcia dla petycji w
sprawie budowy drogi ekspresowej S-74.
 pismo od radnej Renaty Posłowskiej adresowane do Prezesa Wodociągów Kieleckich
(do wiadomości Rady Gminy) – dot. możliwości podłączenia dwóch posesji do
wodociągu w Kowali wraz z odpowiedzią z Wodociągów Kieleckich;
 pismo z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny adresowane do radnej Renaty Posłowskiej
(do wiadomości Rady Gminy) - odpowiedź na pismo w temacie uruchomienia kursów
autobusowych linii 27 i 29 do przychodni w Nowinach;
 2 pisma od mieszkanki Nowin adresowane do Wójta Gminy – dot. Decyzji
SW571.222.6.2017;
 pismo z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny adresowane do mieszkanki Trzcianek (do
wiadomości Rady Gminy) - odpowiedź na pismo w temacie wybudowania przejścia
dla pieszych na przejeździe kolejowym między Trzciankami a Sitkówką;
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O godz. 14.56 po przerwie na obrady sesji wrócił pan Tomasz Błaszczyk
 informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze
2017 roku wraz z załącznikami;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni i sołtysi otrzymali w dniu
dzisiejszym w/w informację i będzie ona przedmiotem obrad sesji wrześniowej.
 pismo od mieszkańca Trzcianek – dot. nadania nazw ulic w msc. Trzcianki;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że pani Dorota Pasek z Referatu
Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska prowadzi ten temat i w
przyszłym tygodniu jest umówiona na spotkanie z tym panem.
 pismo z Kuratorium Oświaty w Kielcach – przekazanie wg właściwości skargi na
dyrektora ZPI w Kowali;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że skarga została przekazana do
wstępnego rozpatrzenia do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Procedury trwają i w dniu
dzisiejszym odbyło się powiedzenie komisji. Na kolejną sesję zostanie przygotowany
projekt uchwały w trym temacie.
 pismo anonim - informacja o sytuacji panującej w ZSP w Nowinach;
Przewodnicząca

Rady

Gminy

poinformowała,

że

to

pismo

wskazuje

na

nieprawidłowości i na złe relacje interpersonalne w placówce. Przewodnicząca
stwierdziła, że na anonimy nie powinno się reagować, ale to pismo otrzymało 13 radnych
i w związku z tym radni doprowadzili do dwóch spotkań: w dniu 21 sierpnia br. odbyło
się spotkanie radnych z Wójtem Gminy i dyrektor ZSP w Nowinach panią Kornelią BemKozieł. Z tego spotkania właściwie nic nie wynikło tylko to, że na prośbę radnych pani
dyrektor zaprosiła ich na posiedzenie Rady Pedagogiczne placówki, celem przybliżenia
tego problemu.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała notatkę sporządzoną na okoliczność
udziału radnych Gmina Sitkówka-Nowiny na posiedzeniu Rady Pedagogicznych ZSP w
Nowinach.
- w/w notatka stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w dniu dzisiejszym wraz z członkami
komisji Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z ankietami, które anonimowo wypełnili
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pracownicy ZSP w Nowinach. Z odpowiedzi udzielonych w tych ankietach można by
sądzić, że nie wszystko jest bardzo dobrze w tej placówce. W związku z tym, ponieważ to
pismo otrzymali prawie wszyscy radni, Przewodnicząca Rady chciałaby poznać opinie
radnych, co dalej z tym tematem zrobić. Przewodnicząca dodała, że w tych ankietach
zostały wpisane sformułowania użyte w tym anonimowym piśmie.
Radny Andrzej Kasperek stwierdził, że nie wszyscy radni są członkami komisji Oświaty
i nie analizowali jeszcze ankiet i nie znają konkretów. I dlatego dobrze by było, aby
wszyscy rani zapoznali się z tymi ankietami i wtedy można przemyśleć sprawę, aby
pochopnie nie podejmować decyzji. I np. do następnej sesji jest czas, aby przedyskutować
ten temat na posiedzeniach komisji.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że ankiety
zostaną przekazane do wglądu na posiedzenia poszczególnych komisji.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdził, że temat dotyczy pisma
anonimowego i w jego ocenie Rada poświęca temu anonimowi i tak bardzo dużo uwagi.
Dodał, że dalsza analiza tej sprawy powinna odbyć się na posiedzeniu komisji. I jeżeli
całość Rady będzie oczekiwać jakichś informacji to można ich udzielić na następnej sesji.
A dziś będzie można dyskutować, polemizować i spierać na argumenty a nie ma z kim,
ponieważ jest to anonim a Rada Gminy i tak poświęca sporo uwagi, trudu i czasu temu
tematowi, co w ocenie Wójta nie jest tego warte, tym bardziej podczas sesji. I dlatego
tym tematem i podsumowaniem tej sprawy powinna się zająć komisja.
Radny Andrzej Kasperek stwierdził, że pismo anonim otrzymało 13 radnych a nie tylko
członkowie jednej komisji, zatem sprawa dotyczy większości radnych.
Pani Janina Michalska radca prawny Urzędu Gminy stwierdziła, że tak jak już
powiedział pan Wójt, to nie jest formalna skarga i w związku z tym Rada Gminy nie ma
kompetencji, aby się tym zajmować. Gdyby to była formalna skarga to Rada Gminy
podejmuje uchwałę w tym temacie: czy skarga jest zasadna czy bezzasadna. Natomiast w
tym wypadku słuszna jest uwaga pana Wójta, aby tym tematem zajęła się odpowiednia
komisja, ewentualnie wypracowała jakiś wniosek i skierowała do pana Wójta, który jest
bezpośrednim przełożonym dyrektora ZSP. Natomiast radni mogą na ten temat
podyskutować, ale nie podejmą formalnie żadnego stanowiska.
- wszystkie w/w pisma do wglądu w biurze rady
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych.
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że jakiś czas temu
po spotkaniu z władzami ZPW „Trzuskawica” radni otrzymali nr telefonu, pod który mogą
zgłaszać uwagi i wnioski dot. działalności zakładu. W dniach 7 lipca br., 6 sierpnia br. i 29
sierpnia br. telefonicznie zostały zgłoszone uwagi. Pracownik poinformował, że przekaże
zgłoszenie i więcej nic nie może zrobić. Zatem jest to tylko przyjmowanie zgłoszeń i dalej z
tym temat nic się dzieje, nikt nie reaguje. W związku z powyższym mieszkańcy Kowali
napiszą pismo do instytucji związanych z ochroną środowiska w sprawie kurzu, który unosi
się z firmą Dyckerhoff i ZPW „Trzuskwica” po godz. 14.00.
Dlatego też radna Posłowska zwróciła się do pana Wójta z prośbą, aby podczas rozmowy z
władzami ZPW „Trzuskawica” przekazał informację, iż samo podanie nr telefonu nie
satysfakcjonuje mieszkańców, bo mieszkańcy oczekiwali reakcji, taka jak jest w przypadku
firmy Lafarge – gdzie po każdorazowym zgłoszeniu uwag przez radną lub przez
mieszkańców Kowali zawsze ktoś z pracowników przyjeżdża i na bieżąco reaguje.
Radna Posłowska poinformowała również, że jakiś czas temu złożyła skargę odnośnie
sposobu wydobycia kamienia w zakładzie Dyckerhoff i otrzymała odpowiedzi, że zostanie
przeprowadzona kontrola w zakładzie w dniach 29-31 sierpnia br. I oczywiście jest kontrola
tylko, że przy wygaszonym zakładzie – nie ma uderzeń młota, nie ma huku, nie ma
zakurzenia.
Radny Łukasz Gryń potwierdził słowa radnej Posłowskiej, że pod nr telefonu przyjmowane
jest tylko zgłoszenie i za tym nie idą żadne działania. Dodał, że również podejmował kilka
prób zgłoszenia problemu, ale niestety nie było żadnej reakcji ze strony ZPW „Trzuskawica”.
I dlatego wraz 4 posłami, których zaangażował w rozwiązanie tego problemu, wystosował już
oficjalne pismo do dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tym
temacie. Natomiast mieszkańcy Sitkówki planują blokowanie drogi, ponieważ przy bierności
wszystkich stron, tego problemu się nie eliminuje. Owszem po interwencji problem znika na
2-3 dni ale potem wraca. A rozgoryczenie ludzi jest bardzo duże, ponieważ po interwencjach
telefonicznych słyszeli, że powinni się wyprowadzić z Sitkówki lub jak pracowali w zakładzie
to im to nie przeszkadzało. I dopiero po interwencji radnego zaczęła się jakaś reakcja ze
strony zakładu.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że będzie interweniował u władz
ZPW „Trzuskwica” w tym temacie. Dodał, że parokrotnie zwracał się do Prezesa zakładu o
telefon kontaktowy do zgłaszania interwencji i za każdym razem gdy sam otrzymuje sygnał
od mieszkańców, że coś się dzieje to zawsze to zgłasza do Prezesa. Dodał, że zdaje sobie
sprawę jak wygląda ta sytuacja i rozumie mieszkańców Sitkówki i Kowali. Natomiast Urząd
Gminy nie posiada żadnych instrumentów i nie jest uprawniony do jakiejkolwiek kontroli
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hałasu czy zapylenia w tych zakładach. Takie kontrole może przeprowadzać tylko i wyłącznie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który posiada do tego instrumenty prawne i
techniczne.
Radny Andrzej Kasperek potwierdził, że występuje zakurzenie terenu ale również zaczęły
się problemy z zakładem Lafarge. A Zastępca Wójta obiecywał w poprzedniej kadencji, na
spotkaniach z mieszkańcami, że miało być lepiej, że zakład miał plac zabaw ogrodzić i
drzewa nasadzić. A obecnie tam też występuje zakurzenie terenu.
Następnie pan Kasperek zapytał Wójta Gminy, kto pisał artykuł na stronie internetowej „Echa
dnia” w dniu Dożynek Gminnych w Szewcach, ponieważ już o godz. 19.00 napisano, że
Dożynki się już zakończyły o godz. 22.00.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że to redaktorzy „Echa dnia” pisali
artykuł i to ich trzeba zapytać dlaczego tak napisali.
Natomiast w odniesieniu do firmy Lafarge pan Wójt poinformował, że rozmawiał z
dyrektorem Kopalni Radkowice, ponieważ było zgłoszone nadmierne zapylenie. Z wyjaśnień
wynika, że nie jest to zakład przeróbczy Lafarge Kopalnia Radkowice, tylko otoczarnia, która
jest prowadzona przez firmę turecką na potrzeby budowy trasy nr 7.
Radny Andrzej Kasperek stwierdził, że nie jest to tak do końca, ponieważ cały kurz idzie z
pierwszego taśmociągu i dlatego zostaną wykonane zdjęcia, aby udowodnić, że to jednak
kopalnia.
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek w odniesieniu do wypowiedzi radnego Kasperka
poinformował, że w poprzedniej kadencji ani obecnie, nic radnemu i mieszkańcom nie
obiecywał. W przeciwieństwie do radnego interweniował. I były spotkania z mieszkańcami,
na niektórych był również obecny radny Kasperek. Takie spotkania odbyły się i były
prowadzone trudne rozmowy. Zastępca Wójta poinformował, że będąc radnym zgłaszał
poprzedniemu Wójtowi problem, były zgłaszane interpelacje i zapytania. W obecnej kadencji
odbyły się spotkania z przedstawicielami firmy Lafarge i zostały poczynione inwestycje. Było
również spotkanie z radnymi w zakładzie (radny Kasperek nie uczestniczył w tym spotkaniu,
ponieważ nie był wówczas radnym), aby zobaczyć na żywo co zostało zrobione. Zastępca
Wójta Gminy stwierdził, że nie jest prezesem firmy Lafarge, aby radnemu obiecać, że w
100% będzie ta uciążliwość wyeliminowana, ale może stwierdzić, że jest zdecydowana
poprawa i jest lepiej.
Zastępca Wójta zapytał radnego Kasperka co on jako radny tak naprawdę zrobił dla
mieszkańców, żeby poprawić ich jakość życia i jakie zostały poczynione przez radnego
starania? Dodał, że pan radny tylko dużo mówi a mało robi.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że w dniu
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dzisiejszym rozmawiała z mieszkańcem, który ma widok na zakład Lafarge – stwierdził, że
tam można było coś poprawić: są zainstalowane armatki wodne. A wiadomo, że kurzu się
nigdy nie wyeliminuje w takim zakładzie, ale trzeba czynić starania, aby poprawić jakość
życia tych mieszkańców. I radna wie, że jest różnica między działalnością zakładu Lafarge w
2009 roku a obecnie. I jeżeli ktoś zgłasza interwencję to od razu pojawia się pracownik
zakładu i sprawdza co się dzieje. I takiej samej reakcji oczekuje od ZPW „Trzuskawica” i od
Dyckerhoff. Ale niestety od dłuższego czasu największa bierność jest ze strony ZPW
„Trzuskawica”.
Radny Andrzej Kasperek stwierdził, że w Woli Murowanej mieszkańcy mają problem z
Lafarge a do zakładu Dyckerhoff nie mają zastrzeżeń.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w sprawach
różnych.

Ad. 10 i 11
Interpelacje i zapytania radnych
Odpowiedzi na interpelacje
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła zapytania i interpelacje,
które wpłynęło do Biura Rady:
 zapytanie radnego Łukasza Grynia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców z terenu gminy za 2016 rok wraz z odpowiedzią;
- w/w zapytanie stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu
- odpowiedź na w/w zapytanie stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w nawiązaniu do w/w odpowiedzi na zapytanie
radnego poinformował, że 7 przedsiębiorstw, którym udzielono pomocy publicznej w 2016
roku uzyskało ją na podstawie uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września
2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu
Gminy Sitkówka-Nowiny. Po spełnieniu warunków, które są wymienione w tej uchwale tj.
jeżeli podmiot poniesie nakłady:
 powyżej 20.000 € - jest zwolniony z podatku od nieruchomości na okres 1 roku,
 ponad 30.000 € do 50.000 € - jest zwolniony z podatku od nieruchomości na okres
2 roku,
 ponad 50.000 € - jest zwolniony z podatku od nieruchomości na okres 3 roku.
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W dniu 28 listopada 2016 roku na wniosek Wójta, Rada Gminy uchwaliła zmianę tej uchwały
w zakresie wysokości poniesionych nakładów, tj:
Jeżeli podmiot poniesie nakłady:
 powyżej 50.000 € - jest zwolniony z podatku od nieruchomości na okres 1 roku,
 ponad 70.000 € do 100.000 € - jest zwolniony z podatku od nieruchomości na okres
2 roku,
 ponad 100.000 € - jest zwolniony z podatku od nieruchomości na okres 3 roku.
Natomiast jeżeli chodzi o osoby fizyczne i prawne, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń
czy rozłożono na raty w kwocie powyżej 500 zł – jest 7 podmiotów, w tym Przychodnia
Nowiny, ZGKiM oraz GOK „Perła” oraz 4 podatników z terenu gminy. Te podmioty również
musiały spełnić odpowiednie wymogi formalno-prawne, aby ta pomoc mogła być udzielona.
Pan Wójt poinformował, że odpowiedź na zapytanie radnego Grynia zostanie uzupełniona o
informacje nt. tej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak stwierdziła, że nie pojawiłyby się
dodatkowe pytania gdyby odpowiedź na zapytanie zawierała pełną informację na podstawie
jakiej uchwały dokonywane są zwolnienia z podatku, a tak pojawiły się wątpliwości i np.
kolejne zapytanie.
Radny Łukasz Gryń podziękował za doprecyzowanie odpowiedzi na zapytanie. Dodał, że
nie było jego intencją, aby zapytanie wzbudzało jakieś niedomówienia. A radny Gryń wie, o
która uchwałę chodzi i dzięki takiej interpelacji, która jest informacją publiczną, radni wiedzą,
które przedsiębiorstwa dokonują inwestycji i wówczas należą się im ulgi podatkowe. I to nie
jest jakakolwiek złośliwość ze strony radnego i nie trzeba się doszukiwać niedomówień.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdził, że nie doszukiwał się żadnych
złośliwości tylko doprecyzuje odpowiedź na zapytanie. A wykaz przedsiębiorców, którzy
zostali zwolnieni z podatku zgodnie z przepisami prawa jest podany do publicznej
wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej BiP.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w nawiązaniu do w/w
odpowiedzi na zapytanie radnego Grynia wpłynęło kolejne zapytanie, tj.
 zapytanie radnej Renaty Posłowskiej w sprawie powodów zwolnienia z podatku w
2016 roku wymienionych przedsiębiorców wraz z odpowiedzią;
- w/w zapytanie stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu
- odpowiedź na w/w zapytanie stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła:
 interpelację radnego Łukasza Grynia w sprawie sprawozdania z przeprowadzonego w
2015 roku audytu placówek oświatowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny wraz z
odpowiedzią;
- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu
- odpowiedź na w/w interpelację stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu
Radny Łukasz Gryń poinformował, że komisja Oświaty, Kultury i Sportu na jednym ze
swoich posiedzeń wypracowała wniosek o udostepnienie audytu, który był prowadzony w
placówkach oświatowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 2015 roku. W konsekwencji
radny Gryń złożył w/w interpelację, na którą uzyskał odpowiedź od Wójta Gminy.
Następnie Radny Łukasz Gryń odczytał:
 interpelację – prośba o uzupełnienie odpowiedzi Wójta Gminy na interpelację w
sprawie sprawozdania z przeprowadzonego w 2015 roku audytu placówek
oświatowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny;
- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu
Radny Łukasz Gryń poinformował, że interpelację złoży na ręce Przewodniczącej Rady
Gminy i poprosił, aby stanowiła ona załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji rady. Zwrócił
się z prośbą, aby w przyszłości odpowiedzi na interpelacje przygotowywane były w sposób
należyty.
Radny Artur Podczasiak poprosił radnego Grynia o przypomnienie, kto był tym dyrektorem
o którym wspomina w interpelacji.
Radny Łukasz Gryń stwierdził, że nie da się wciągnąć w żadną zbędną polemikę a raczej
wszyscy wiedzą kto był dyrektorem ZSP w Nowinach.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz podziękował za interpelację i za zainteresowanie
tematem. Poinformował, że odpowiedź na interpelację będzie wyczerpująca, obszerna i w
sposób wyczerpujący zaspokoi oczekiwania radnego.
Radny Andrzej Kasperek złożył na ręce Przewodniczącej Rady Gminy interpelację i
poprosił o jej odczytanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak odczytała:
 interpelację radnego Andrzeja Kasperka w sprawie publikacji w BiP oświadczeń
majątkowych za 2016 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek oraz
innych dokumentów;
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- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu
O godz. 15.50 obrady sesji opuściła Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w nawiązaniu do w/w interpelacji stwierdził, że nie
zgadza się z zarzutem iż nie dopełnia swoich obowiązków wynikających z ustawy o
samorządzie gminnym. Oświadczenia majątkowe zostały niezwłocznie opublikowane na
stronie BiP, a oświadczenie Wójta Gminy jest również umieszczone na stronie internetowej
już od kilku tygodni, jak tylko zostało przesłane z Urzędu Wojewódzkiego po analizie. Dodał,
że nie jest dokładnie doprecyzowany termin, kiedy trzeba opublikować oświadczenia
majątkowe. W różnych gminach te oświadczenia publikuje się w różnych terminach.
Poinformował, że wyczerpująca odpowiedź na interpelację zostanie udzielona na kolejnej
sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła:
 pismo od Burmistrza Gminy Brusy - prośba o wsparcie finansowe po nawałnicy, która
miała miejsce w nocy z 11/12 sierpnia br.
- w/w pismo do wglądu w biurze rady
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformował, że kolejna sesja rady
odbędzie się w dniu 28 września br. o godz. 10.00

Ad. 12
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 15.53 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku
obrad zamknęła obrady XXXIII 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 – Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy SitkówkaNowiny w minionym okresie 2017 r.;
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Zał. Nr 4 – notatka sporządzoną na okoliczność udziału radnych Gmina SitkówkaNowiny na posiedzeniu Rady Pedagogicznych ZSP w Nowinach;

 Zał. Nr 5 – zapytanie radnego Łukasza Grynia w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy za 2016 rok;


Zał. Nr 6 – odpowiedź na w/w zapytanie radnego Łukasza Grynia;

 Zał. Nr 7 – zapytanie radnej Renaty Posłowskiej w sprawie powodów zwolnienia z
podatku w 2016 roku wymienionych przedsiębiorców;


Zał. Nr 8 – odpowiedź na w/w zapytanie radnej Renaty Posłowskiej;

 Zał. Nr 9 – interpelacja radnego Łukasza Grynia w sprawie sprawozdania z
przeprowadzonego w 2015 roku audytu placówek oświatowych na terenie gminy
Sitkówka-Nowiny;


Zał. Nr 10 – odpowiedź na w/w interpelację radnego Łukasza Grynia;

 Zał. Nr 11 – interpelacja radnego Łukasza Grynia – prośba o uzupełnienie odpowiedzi
Wójta Gminy na interpelację w sprawie sprawozdania z przeprowadzonego w 2015
roku audytu placówek oświatowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny;
 Zał. Nr 12 – interpelacja radnego Andrzeja Kasperka w sprawie publikacji w BiP
oświadczeń majątkowych za 2016 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników
jednostek oraz innych dokumentów.

Protokół sporządziła:
Alina Jedynak

Obradom przewodniczyła:
Zofia Duchniak
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