Protokół Nr XXXIV/17
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 28 września 2017 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 10.02, zakończenie godzina 11.20.
Protokolant: Agnieszka Żurawek – Pracownik ds. obsługi sekretariatu.

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 Sławek Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach,
 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ,
 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.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze roku
budżetowego.
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8. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy;
2) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny 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/299/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni
zewnętrznej płaszcza obiektu budowlanego – komina wolnostojącego, usytuowanego
na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/40, położonego
w Nowinach w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego wraz
z pomieszczeniem przynależnym usytuowanego w budynku przy ul. Parkowej 1,
położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 533/69
w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny oraz
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku przy ul. Białe Zagłębie 25, położonego na nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka nr 533/6, położonej w miejscowości Nowiny,
obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola
Murowana

w Gminie

Sitkówka-Nowiny

oraz

odstąpienie

od

obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola
Murowana

w Gminie

Sitkówka-Nowiny

oraz

odstąpienie

od

obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
2

10) 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”;
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Sitkówka-Nowiny;
12) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek
Integracyjnych w Kowali.
9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji..
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 i 2
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Obrady XXXIV sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 otworzyła
o godz. 10.02 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, Radną Powiatu Kieleckiego Bogumiłę Kowalczyk 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 Robert Mularczyk.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła porządek obrad.
Zapytała czy są jakieś uwagi.
Radny Łukasz Gryń zgłosił dopisanie do porządku obrad wniosku o odwołanie z funkcji
Przewodniczącej Komisji Oświaty Radnej Renaty Krzysiek-Nowakowskiej. Poinformował, że
posiada stosowny projekt uchwały podpisany przez Pana Wójta i wyjaśnił, że Komisja Oświaty
przedstawiła Przewodniczącej Komisji Renacie Krzysiek-Nowakowskiej 3 argumenty, które
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zadecydowały o jej odwołaniu. W protokołach Komisji Oświaty nie znajdują się wszystkie
informacje, które odzwierciedlają prace podczas zebrań Komisji. Są one dopiero uwzględniane
gdy Komisja o tym fakcie zasygnalizuje, stosowne informacje są zapisywane i przez resztę
członków Komisji protokoły są akceptowane i podpisywane. Komisja Oświaty usłyszała od Pani
Przewodniczącej, że nie czuje się komfortowo i jest manipulowana w obecnym składzie
członków Komisji. Na Komisji Oświaty nie ma spójnej komunikacji ponieważ nawet na
ostatnim posiedzeniu, gdy zdecydowaliśmy się nie podpisywać jednego z protokołów właśnie
dlatego, że nie znalazły się tam wszystkie informacje, Pani Przewodnicząca używała stwierdzeń,
że „ona uważała” w związku z powyższym Komisja nie akceptuje takiej sytuacji jeśli jesteśmy
ciałem 5 osobowym.
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 8 ust. 13:
 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-II/4/14 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Nad wprowadzeniem w/w pkt do porządku obrad Radni głosowali: 5 głosów „za” i 9 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Wobec braku zmian do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak
stwierdziła procedowanie porządku obrad przedstawionego wcześniej.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXXIII 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 XXXIII sesji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu radni głosowali jednogłośnie, tj. 14 głosów „za”.
4

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 30.08.2017 r do 28.09.2017 r.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
O godz. 10.09 z obrad sesji wyszedł Radny Marian Wilk
O godz. 10.10 na obrady sesji wrócił Radny Marian Wilk
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 o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze roku
budżetowego.
Skarbik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała uchwałę Nr 2692/2017 II Składu
Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 21.09.2017 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2017 roku
- w/w opinia 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 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wyjaśniła, że podjęcie tej uchwały jest w
związku z pismem, które wpłynęło na poprzedniej sesji i w uzgodnieniu z Radnymi
zaproponowana kwota wynosi 10 000 zł oraz poprosiła o dopisanie do projektu uchwały tej
kwoty.
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Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie
nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXIV/409/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy
2) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2017 rok
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zapytała czy są jakieś uwagi.
Skarbik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska zgłosiła autopoprawkę do uchwały, która
została omówiona na wszystkich komisjach, tj:
„zał. nr 1 o dochodach - dopisano dział 855 Rodzina, rozdz. 85505 Tworzenie i
funkcjonowanie żłobków i tutaj przeniesiecie paragraf 2001 minus 36 000 zł, paragraf 6251
plus 36 000 zł”.
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 – RG-XXXIV/410/17 w sprawie wprowadzenia 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
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zapytała czy są jakieś uwagi.
Skarbik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska poprosiła o uwzględnienie zmian w
projekcie uchwały dotyczącej autopoprawki, która została dokonana w zmianach w budżecie.
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
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W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXIV/411/17 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/299/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Kieleckiego
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zapytała czy są jakieś uwagi.
Radny Łukasz Gryń. zapytał o kwotę jaką będzie dokładał Powiat Kielecki do tej
przebudowy drogi jeżeli my zwiększamy kwotę do 600 000.
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz wyjaśnił, że zawsze gminy
razem z Powiatem Kieleckim realizując wspólnie inwestycje na drogach powiatowych dzielą
się tymi kosztami 50% na 50% i porosił o potwierdzenie Wicestarostę Kieleckiego Zenona
Janusa.
Wicestarosta Kielecki Zenon Janus wyjaśnił, że w tym momencie jest to kwota wirtualna,
która wynika z projektu. Dziś jest ogłoszony i rozpisany przetarg na tę inwestycję, jest to
inwestycja wieloletnia, proponowany termin zakończenia przypada na dzień 31 lipiec 2018 r.
Wszystko wyjaśni się po przetargu, dłuższy termin realizacji jest po to aby więcej firm się
zgłosiło i uzyskać przyzwoitą cenę. Poinformował również, że za 2 tygodnie będzie znana
ostateczna kwota, która najczęściej dzielona jest 50% na 50% chyba że gmina w ramach
inwestycji planuje wykonać roboty dodatkowe wtedy automatycznie kwota zwiększa się po
stronie gminy.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/299/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Kieleckiego.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXIV/412/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/299/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Kieleckiego.
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5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni
zewnętrznej

płaszcza

obiektu

budowlanego

–

komina

wolnostojącego,

usytuowanego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/40,
położonego w Nowinach w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni
zewnętrznej płaszcza obiektu budowlanego – komina wolnostojącego, usytuowanego na
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/40, położonego w Nowinach
w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXIV/413/17 w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni
zewnętrznej płaszcza obiektu budowlanego – komina wolnostojącego, usytuowanego na
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/40, położonego w Nowinach w
obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu.
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego wraz
z pomieszczeniem przynależnym usytuowanego w budynku przy ul. Parkowej 1,
położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 533/69
w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody wyrażenia zgody na najem
lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniem przynależnym usytuowanego w budynku przy ul.
Parkowej 1, położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 533/69
w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny oraz
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
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 RG-XXXIV/414/17 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu
użytkowego wraz z pomieszczeniem przynależnym usytuowanego w budynku przy ul.
Parkowej 1, położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 533/69 w
miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku przy ul. Białe Zagłębie 25, położonego na
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 533/6, położonej
w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny
oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku przy ul. Białe Zagłębie 25, położonego na nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka nr 533/6, położonej w miejscowości Nowiny, obręb
geodezyjny

Zagrody,

Gmina

Sitkówka-Nowiny

oraz

odstąpienie

od

obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXIV/415/17 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku przy ul. Białe Zagłębie 25, położonego na nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka nr 533/6, położonej w miejscowości Nowiny, obręb
geodezyjny

Zagrody,

Gmina

Sitkówka-Nowiny

oraz

odstąpienie

od

obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola
Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. Nr 585/51)
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola
Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
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zawarcia umowy dzierżawy.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę

RG-XXXIV/416/17

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

wydzierżawienie

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola
Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola
Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. Nr 585/86)
Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie
geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXIV/417/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola
Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
10) 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 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 – 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”.
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W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Przewodnicząca Rada Gminy poinformowała, że „za” przyjęciem w/w projektu uchwały
głosowało 14 radnych, natomiast radny Artur Podczasiak stwierdził, że nie głosował „za”
przyjęciem w/w projektu uchwały.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła reasumpcję głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXIV/418/17 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 Sitkówka-Nowiny na
rok 2017”.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
Przewodnicząca Gminy Sitkówka-Nowiny Zofia Duchniak wyjaśniła, że zmiana dotyczy
dopisania Żłobka w Nowinach.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie części zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG RG-XXXIV/419/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Sitkówka-Nowiny.
12) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Zespołu Placówek
Integracyjnych w Kowali
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Zespołu
Placówek Integracyjnych w Kowali.
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W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXIV/420/17 w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora Zespołu
Placówek Integracyjnych w Kowali.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 10.40 do godz. 10.50.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Po przerwie na obrady sesji nie wrócił radny Marcin Wojcieszyński,
O godz. 10.51 radny Waldemar Kasprzyk po przerwie wrócił na obrady sesji.
O godz. 10.52 Kierownik Sławek Sobczyk po przerwie wrócił na obrady sesji.

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 ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (do wiadomości
Przewodniczącej Rady Gminy) - pismo Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej;
 pismo z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. nadesłanie uchwał
Rady Gminy dot. podłączenia do gminnych sieci wod-kan i kanalizacji ogólnej w
okresie 2013-2017 wraz z odpowiedzią udzieloną przez Urząd Gminy;
 pismo ze Szkoły Podstawowej w Nowinach (do wiadomości Przewodniczącej Rady
Gminy i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu) - prośba o przekazanie środków
finansowych w wysokości 47.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu;
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że pismo zostanie skierowane do Komisji Oświaty
w celu analizy zasadności.
Wójt Gminy Sitkówka Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że podjął decyzję
o przekazaniu środków na brakujący sprzęt do wyposażenia szkoły w wysokości 30 000 zł z
budżetu gminy.
 pismo mieszkanki Nowiny (adresowane do Wiceprzewodniczącego Rady Gminy) w
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sprawie zalania mieszkania;
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że pismo zostało skierowane do Komisji
Inwestycji.
 pisma od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - informacja o planowanej w projekcie
budżetu na rok 2018 kwocie dla msc. Nowiny, Słowik, Sitkówka i Trzcianki na
realizację zadań własnych Gminy;
 pismo od mieszkańców bloku Nr 16 przy ul. Białe Zagłębie w Nowinach (do
wiadomości Rady Gminy) dot. likwidacji postawionych gazonów przy bloku;
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że niedawno Ci sami mieszkańcy napisali do Rady
Gminy o założenie blokady aby nie było parkingów pod oknami a teraz zmienili zdanie.
Pismo zostanie skierowane do Komisji Inwestycji aby zbadać pod względem prawnym
odległość zamieszkania i parkingu.
 pismo od UKS „FUKUTENJIN” w Kowali - prośba o wsparcie finansowe w kwocie
2.550 zł „28 Świętokrzyskiego Turnieju Judo”.
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że pismo zostanie skierowane do Komisji Oświaty
w celu analizy zasadności.
- wszystkie w/w pisma do wglądu w biurze rady

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że do Biura Rady wpłynął:
 wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
wypracowany na posiedzeniu w dniu 26.09.2017 r. dot. zmiany kryteriów
przyznawania lokali socjalnych w Gminie Sitkówka-Nowiny.
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że rozmawiał z
przedstawicielami Komisji gdyż na ostatnim zebraniu była mowa o mieszkaniach socjalnych.
Wniosek ten zostanie przekazany do ZGKiM w Nowinach oraz Referatu Infrastruktury,
Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska. Z Państwa udziałem będziemy chcieli
wypracować kryteria, które będą nam ułatwiać i umożliwiać takie gospodarowanie
mieszkaniami socjalnymi, żeby nie było problemów z ich użytkowaniem przez mieszkańców.
Przede wszystkim chodzi o problemy z dewastacją tych lokali, które zostały przekazane.
Niestety tak się dzieje, że ludzie którzy dostają od gminy pomoc tej pomocy nie szanują a jest
dużo osób i rodzin które mieszkań socjalnych szukają i nie mają możliwości ich otrzymania.
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Gmina ma ograniczony zasób tych lokali ale będziemy pracować nad kryteriami, które
zgodne z prawem ułatwiać nam będą jako gminie odpowiednią gospodarkę tymi lokalami.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych.
Radny Łukasz Gryń poinformował, że systematycznie nie są odbierane w terminie śmieci a
konkretnie odpady plastikowe, szczególnie z bloków 33 i 38 gdzie trwa to obecnie 2 tygodnie.
Na bieżąco zgłaszane jest to do pracownika Urzędu Gminy Pani Urszuli Antoniak, po której
interwencja jest od razu ale sytuacja jest notorycznie powtarzająca się. Pamiętam z
poprzedniej kadencji jako słuchacz sprawa nie odbierania śmieci budziła wielkie kontrowersje
i wydaje mi się, że jak 2 tygodnie ktoś nie odbiera plastiku to wykazujemy się tu jako
mieszkańcy dużą cierpliwością. W poniedziałek na Komisji Bezpieczeństwa sygnalizowałem
po koleżeńsku do radnego Artura Podczasiaka do dzisiaj do godz. 9.00 a mamy czwartek
sytuacja pozostawała bez zmian więc bardzo proszę aby coś w tym kierunku zrobić bo staje
się to wręcz nie normalne żeby co miesiąc zgłaszać tego typu sytuacje.
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przyznał, że nie wiedział o tej interwencji i oczywiście
zostanie to wyjaśnione w szczególności w firmie odbierającej odpady. Wyjaśnił, że zgadza się
z radnym Łukaszem Gryniem i nie może mieć miejsca sytuacja gdzie nie odbierane są odpady
przez dłuższy okres czasu więc będzie egzekwować dokładne zapisy umowy.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w
sprawach różnych.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak odczytała:
 interpelację radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie wydatków poniesionych
w latach 2015-2017 w związku z pobytem na terenie naszej gminy delegacji z Miasta i
Gminy płoty oraz Miasta Bracław na Ukrainie z podziałem na poszczególne kategorie;
- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu
 interpelację radnej Małgorzaty Wójtowicz w sprawie wydatków poniesionych w
latach 2015-2017 związanych z utrzymaniem samochodu służbowego Urzędu Gminy
wraz z kartami pojazdu za lata 2015-2017 oraz w sprawie ryczałtów pracowników
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Urzędu Gminy i kierowników jednostek za używania samochodu prywatnego do
celów służbowych;
- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu
Następnie Radny Łukasz Gryń odczytał:
 interpelację w sprawie zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa obiektów
sportowo-rekreacyjnych w Nowinach (2013-2017)” znajdującego się w budżecie
Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2014
- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że wszystkie interpelacje
zostaną skierowane do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.

Ad 11
Odpowiedzi na interpelacje
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny wyjaśnił, że odpowiedzi na interpelację są jawne dla
wszystkich i każdy może się z nimi zapoznać. Podobnie jak z interpelacjami, które są w
biurze rady i każdy radny czy też mieszkaniec ma je do wglądu i zawnioskował o
nieodczytywanie wszystkich odpowiedzi na interpelacje ze względu na szanujący nas
wszystkich czas.
Radny Andrzej Kasperek poprosił o odczytanie odpowiedzi na jego interpelację.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Kurtek odczytał:
 odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kasperka w sprawie publikacji w
BiP oświadczeń majątkowych za 2016 rok pracowników UG oraz kierowników
jednostek oraz innych dokumentów;
- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu
 odpowiedź na interpelację radnego Łukasza Grynia – prośbę o uzupełnienie
odpowiedzi WG na interpelację w sprawie sprawozdania z przeprowadzonego w 2015
roku audytu placówek oświatowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny;
Radny Łukasz Gryń poinformował, że odpowiedź otrzymał tuż przed sesją więc nie zdążył
się z nią jeszcze zapoznać ale będzie stanowić ona załącznik do protokołu dlatego nie ma
potrzeby jej odczytywania.
- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu
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 uzupełnienie odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Grynia w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy za 2016
rok
- w/w odpowiedź stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu

Ad. 12
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 11.20 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku
obrad zamknęła obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: Agnieszka Żurawek – pracownik ds. Obsługi sekretariatu.
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 – uchwała Nr 2692/2017 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia
21.09.2017 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2017 roku;


Zał. Nr 4 – interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie wydatków
poniesionych w latach 2015-2017 w związku z pobytem na terenie naszej gminy
delegacji z Miasta i Gminy płoty oraz Miasta Bracław na Ukrainie z podziałem na
poszczególne kategorie;

 Zał. Nr 5 – interpelacja radnej Małgorzaty Wójtowicz w sprawie wydatków
poniesionych w latach 2015-2017 związanych z utrzymaniem samochodu służbowego
Urzędu Gminy wraz z kartami pojazdu za lata 2015-2017 oraz w sprawie ryczałtów
pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek za używania samochodu
prywatnego do celów służbowych;
 Zał. Nr 6 – interpelacja radnego Łukasza G rynia w sprawie zadania inwestycyjnego o
nazwie „Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowinach (2013-2017)”
znajdującego się w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2014;
 Zał. Nr 7 – odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kasperka w sprawie
publikacji w BiP oświadczeń majątkowych za 2016 rok pracowników UG oraz
kierowników jednostek oraz innych dokumentów;
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Zał. Nr 8 – odpowiedź na interpelację radnego Łukasza Grynia – prośbę o
uzupełnienie odpowiedzi WG na interpelację w sprawie sprawozdania z
przeprowadzonego w 2015 roku audytu placówek oświatowych na terenie gminy
Sitkówka-Nowiny;

 Zał. Nr 9 – uzupełnienie odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Grynia w
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy
za 2016 rok.
.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Żurawek

Obradom przewodniczyła:
Zofia Duchniak
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