Protokół Nr XXXV/17
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 24 października 2017 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 10.01, zakończenie godzina 12.01.
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 (nieobecny pan Zbigniew Jantura) oraz Przewodnicząca
Zarządu Osiedla Nowiny,
 Pan Zenon Janus – Wicestarosta Kielecki,
 Pan Ryszard Barwinek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach,
 Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach,
 Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach,
 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ,
 Pan Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach,
 Pani Marta Herbergier – redaktor „Głosu Nowin” i Facebook-a Gminy.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
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6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Informacja

z

analizy oświadczeń

majątkowych

złożonych

Wójtowi

Gminy i

Przewodniczącej Rady Gminy.
8. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
9. 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-II/4/14 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny;
4) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny;
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy
Sitkówka-Nowiny

z organizacjami

pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok;
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/307/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania
Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017;
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn.
JESTEM

KOBIETĄ,

WIĘC

IDĘ.

CYTOLOGIA

Z

WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, współfinansowanego w ramach EFS, Program Operacyjny
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 1.2 Aktywne i zdrowe starzenie
się, Poddziałania: 1.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej;
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn.
NOWIŃSKIE

CENTRUM

ROZWOJU

Z

WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, współfinansowanego w ramach EFS, Program Operacyjny:
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: 1.2 Ułatwienie dostępu do
wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,

Poddziałania: 1.3. Rozwój

wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych;
9) Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji usytuowania przystanku
komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0374T w miejscowości
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Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny;
10) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
wykonanie mobilnych ścianek działowych w dwóch pomieszczeniach budynku
Przedszkola Samorządowego w Nowinach, na rzecz jednostki budżetowej Przedszkole Samorządowe im. „Pluszowego Misia” w Nowinach;
11) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób fizycznych
w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny;
12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny.
10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
13. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 i 2
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Obrady XXXV sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 otworzyła
o godz. 10.01 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak powitała Wójta Gminy, Radnych, Sołtysów z
terenu Gminy, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny, pracowników Urzędu Gminy,
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu w Kielcach Ryszarda Barwinka oraz przedstawicieli mediów lokalnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak, na podstawie listy obecności stwierdziła
prawomocność obrad – stwierdziła quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
Poinformowała, że na sesji obecnych jest 15 radnych.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła porządek obrad.
Zapytała czy są jakieś uwagi.
Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji
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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 XXXIV sesji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2017 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie z
działalności w okresie między sesjami, tj. od 28.09.2017 r do 24.10.2017 r.:
 na początku października uruchomiono kotłownię i rozpoczęto ogrzewanie, usterki
usuwano na bieżąco;
 trwają na bieżąco prace rozbudowy ośrodka kultury i modernizacji stadionu;
 23 października br. oddano do użytku po modernizacji boiska: do piłki nożnej i
ręcznej oraz koszykowej, bieżnię lekkoatletyczną, rozbieg do skoku w dal przy Szkole
Podstawowej w Nowinach oraz boisko przy szkole w Bolechowicach – zadanie
zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie między Rajem a Piekłem z 100%
dofinansowaniem z LGD „Perły Czarnej Nidy” – koszt ponad 240.000 zł;
 trwają prace drogowe przy ul. Jałowcowej;
 jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargów na inne zdania inwestycyjne;
 w ramach projektu „Nowiny dla młodych” odbyło się spotkanie z przedstawicielami
młodzieży z gimnazjum w Nowinach. Spotkania będą się odbywały cyklicznie, aby
uaktywnić młodzież z terenu naszej gminy.
W nawiązaniu do spotkania z młodzieżą Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata
Posłowska zasugerowała, aby takie spotkanie organizować nie tylko w Nowinach, lecz
również w innych miejscowościach gminy.
Pan Wójt poinformował, że zaproszenie na spotkanie zostało przekazane do szkół w Kowali i
w Bolechowicach, natomiast spotkanie odbyło się w budynku gimnazjum ponieważ są ku
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temu warunki lokalowe.
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 ani też spotkanie Zarządu
MZWiK.

Ad. 7
Informacja z analizy oświadczeń

majątkowych

złożonych Wójtowi Gminy i

Przewodniczącej Rady Gminy
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz odczytał:
 Informację Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych
- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak odczytała:
 Informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2016
- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła:
 pismo od Wojewody Świętokrzyskiego dot. analizy oświadczeń majątkowych
Przewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny oraz

Wójt Gminy Sitkówka-

Nowiny za 2016 rok;
 pismo od Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach dot. analizy oświadczeń
majątkowych za 2016 rok radnych Gminy Sitkówka-Nowiny, pracowników Urzędu
Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek oraz oświadczeń majątkowych
złożonych w ciągu roku;
O godz. 10.14 na sesję przybył Wicestarosta Kielecki Zenon Janus
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 pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie dot. analizy oświadczenia
majątkowego kierownika CUW w Nowinach.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że Wójt Gminy, radni
Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy i kierownicy jednostek otrzymali w/w analizę
oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak powitała Wicestarostę Kieleckiego Zenona
Janusa.

Ad. 8
Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017
- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 4 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. 9
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2017 rok
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję.
Skarbik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska zgłosiła następujące autopoprawki do
projektu uchwały:
1. do projektu uchwały dodano załącznik nr 3a – radni otrzymali go przed sesją. W tym
załączniku pokazano dwa nowe przedsięwzięcia, które już zostały zapisane w
załączniku nr 1 i nr 2 – dotyczy to wprowadzenia środków po stronie dochodów i
wydatków dwóch zadań:
1) Sitkówka-Nowiny Gmina z Przyszłością Rozwój Edukacji Przedszkolnej – na to
zadanie otrzymaliśmy 228.233 zł. W roku budżetowym 2017 wykorzystamy
79.946,70 zł;
2) Rozwój Żłobka Gminnego w Nowinach poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych
– otrzymamy środki w kwocie 315.514,69 zł. W roku 2017 będą realizowane
wydatki w kwocie 102.187,50 zł.
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W przypadku obu tych zadań dostajemy najpierw większą kwotę po stronie dochodów
jako zaliczkę i zdania te będą realizowane w roku 2017 i 2018.
2. w samej treści projektu uchwały zmieni się numeracja, ponieważ załącznik nr 3a
będzie wpisany w pkt 6, zatem będzie 11 pkt i pkt 11 będzie brzmiał:
„Dokonuje się przeniesienia planowych wydatków między działami, rozdziałami i
paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały”.
3. Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe
planowane do poniesienia w 2017 roku – dotyczy nieprawidłowego podsumowania:
Poz. 9.1 - dział 900 rozdział 90005 – jest wpisana kwota „105.000” a powinna być
wpisana 1.494.955,97 zł.
A wynikiem tego sumowania są również łączne nakłady finansowe: zamiast kwoty
60.556.859,60 zł powinna być kwota 61.946.815,57 zł.
4. Załącznik nr 6 Dotacje celowe w 2017 roku:
Pozycja 1 – Organizacja transportu lokalnego nie dodano 64 zł (zmiana o 64 zł jest już
zapisana w załączniku nr 2) – zatem powinna być kwota 541.451 zł. Sumowanie tego
załącznika też będzie większe o 64 zł.
Pani Skarbnik poprosiła o przyjęcie w/w autopoprawek.
Radny Łukasz Gryń zapytał panią Skarbnik skąd jest taka kwota przychodów budżetu w
wysokości 16.702.462 zł?
Skarbik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska w odpowiedzi poinformowała, że załącznik
Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku pokazuje skąd są kwoty przychodów, tj.
1. kredyty

13.609.000 zł,

2. wolne środki 3.093.462 zł.
Radny Łukasz Gryń zapytał jaka była planowana kwota zaciągnięcia kredytu przy
podejmowaniu w grudniu 2016 roku uchwały budżetowej?
Skarbik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska w odpowiedzi poinformowała, że kwota
była niższa, ale w tej chwili nie poda dokładnie z pamięci. Dodała, że uchwała jest
opublikowana w Bip.
Radny Łukasz Gryń poprosił o przedstawienie informacji na kolejnej sesji rady.
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska poinformowała, że niektóre projekty
uchwał na dzisiejszą sesję zostały przygotowane w terminie wcześniejszym i w podstawie
prawnej przy ustawie o samorządzie gminnym był wpisany Dziennik Ustaw z 2016 roku poz.
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446 ze zmianami, a powinien być wpisany Dziennik Ustaw z 2017 roku poz. 1875.
Wobec braku dalszych 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 wraz z wprowadzonymi autopoprawkami.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXV/421/17 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-XXXV/422/17 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-II/4/14 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak odczytała:
 wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 22 września 2017 roku w sprawie
odwołanie z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pani Renaty
Krzysiek-Nowakowskiej.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję.
Radna Renata Krzysiek-Nowakowska odniosła się zarzutów postawionych przez Komisję,
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które zostały przedstawione na poprzedniej sesji rady gminy:
 m.in. dotyczyły one niekompletności treści zawartych w protokołach, tzn. że
protokoły, które sporządzała przewodnicząca komisji nie odzwierciedlają w pełni
pracy komisji – na 37 protokołów napisanych przez radną zastrzeżenia przez
pozostałych 4 członków Komisji Oświaty budziły 2 protokoły. Radna KrzysiekNowakowska nie przypomina sobie sytuacji, w której przyniesiony przez nią protokół
gotowy do podpisania był finalnym protokołem – zawsze prosiła członków komisji o
zapoznanie się z protokołem i zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń. W jednym i w
drugim przypadku tak było zrobione. Pierwszy protokół został poszerzony o sugestie,
które członkowie komisji zgłosili i wówczas wszyscy podpisali protokół. Drugi
protokół nie jest podpisany, ponieważ ten protokół został przedstawiony na Komisji
Oświaty w dniu 22 września i został uzupełniony, natomiast na ostatnim posiedzeniu
Komisji Oświaty radna Krzysiek-Nowakowska nie miała okazji przedstawić finalnego
protokołu, ponieważ nie było członków – była pani radna oraz radny Czerwiak.
Protokół jest gotowy i członkowie komisji mogą się z nim zapoznać i jak nie będzie
zastrzeżeń to będzie można go podpisać. Radna Krzysiek-Nowakowska dodała, że
zawsze ma w zwyczaju podpisywać protokół jako ostania, ponieważ ktoś kto pisze
protokół zna jego treść, natomiast z protokołem mają się zapoznać pozostałe osoby.
Radna Krzysiek-Nowakowska stwierdziła, że przeanalizowała protokoły innych
komisji i wydaje jej się, że protokoły Komisji Oświaty nie są od nich ani gorsze ani
lepsze;
 kolejna rzecz o której była mowa na poprzedniej sesji - że radna KrzysiekNowakowska nie czuje się komfortowo – nie będzie tego komentowała, ponieważ
kwestia komfortu czy też jego braku jest sprawą bardzo subiektywną i nie ma sensu
się nad tym tematem rozwodzić;
 kolejna rzecz – brak spójności w komunikacji – ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty
najlepiej obrazuje brak tej spójnej komunikacji. Zaplanowane posiedzenie Komisji
Oświaty na dzień 19 października tak naprawdę zostało przemianowane przez radną
Krzysiek-Nowakowską na spotkanie tematyczne, ponieważ na komisji pojawiła się
radna oraz radny Eugeniusz Czerwiak, który był obecny przez godzinę. Pozostali
członkowie nie stawili się pomimo tego, że radna podała dwa terminy do wyboru – nie
narzucając wybrała jeden, ten który większości pasował.
I dlatego radna Krzysiek-Nowakowska myśli, że nie należy oceniać braku spójności
komunikacji tylko wolę pracy i wolę współpracy w Komisji Oświaty.
Radny Łukasz Gryń w odniesieniu do wypowiedzi radnej Krzysiek-Nowakowskiej i słów,
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że na 37 protokołów członkowie Komisji Oświaty mieli zastrzeżenia do 2 protokołów,
stwierdził, że gdyby rzeczywiście 4 radni z komisji działali złośliwie czy przeciwko
Przewodniczącej Komisji Oświaty Renacie Krzysiek-Nowakowskiej to taka sytuacja pewnie
by się powtarzała. Jednak to nie jest intencją członków Komisji Oświaty, aby celowo komuś
szkodzić, natomiast w sytuacji gdy zaczęły pojawiać się takie fakty a to jednak to są fakty w
przypadku chociażby tych 2 protokołów, bo jest to kwestia o jakie informacje chodziło
właśnie w tych protokołach – jakie informacje się nie znalazły w tych protokołach.
Natomiast co do tematu czucia się niekomfortowo czy manipulacji radny Gryń nie będzie się
odnosił. Natomiast w przypadku komunikacji to rzeczywiście pani Krzysiek-Nowakowska na
ostatnie posiedzenie zaproponowała 2 terminy, natomiast z tego co wie radny Gryń, to nie do
końca te terminy odpowiadały wszystkim i tak jak rzeczywiście pani radna wcześniej miała te
terminy skonsultować, tak niestety przy okazji tego ostatniego spotkania, nie komisji, która
nie mogła się odbyć z powodu braku quorum, niestety każdy może mieć zdarzenia losowe.
Radny Gryń o swojej nieobecności poinformował zarówno Przewodniczącą Komisji Oświaty
Renatę Krzysiek-Nowakowską, jak również Przewodniczącą Rady. Dodał, że zgodnie ze
Statutem Gminy radny ma 7 dni na zgłoszenie usprawiedliwienia swojej nieobecności do
Przewodniczącej komisji lub Przewodniczącej Rady Gminy. A od terminu spotkania nie mija
jeszcze 7 dni i w związku z powyższym każdy, nawet jak nie usprawiedliwił się, to może to
jeszcze zrobić.
Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 22 września
2017 roku w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
pani Renaty Krzysiek-Nowakowskiej.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Przewodnicząca Rada Gminy poinformowała, że Rada Gminy głosowała następująco:
5 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformował, że w głosowaniu uczestniczyło15 radnych a po
zsumowaniu wszystkich oddanych głosów wyka, że głosowało14 radnych.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła reasumpcję głosowania.
Rada Gminy w głosowaniu: 5 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”
nie przyjęła:
wniosku Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 22 września 2017 roku w sprawie
odwołanie z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pani Renaty
Krzysiek-Nowakowskiej.
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Przewodnicząca Rada Gminy poinformowała, że w związku z powyższym głosowaniem, tj.
nie przyjęciem wniosku w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu pani Renaty Krzysiek-Nowakowskiej,
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-II/4/14 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny jest bezzasadny.
4) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
Przewodnicząca Rada Gminy poinformowała o zmianach wprowadzonych do projektu w/w
uchwały:
 Str. 2 – należy wykreślić numer z Obwieszczenia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
 Str. 2 – myślniki należy zastąpić cyframi: „1.”, „2.” i „3.”.
Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny wraz z wprowadzonymi
zmianami.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXV/423/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny.
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy
Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy
Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
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Uchwałę Nr RG-XXXV/424/17 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy
Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/307/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. 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 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania
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-XXXV/425/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/307/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania
Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu
pn. JESTEM KOBIETĄ, WIĘC IDĘ. CYTOLOGIA Z WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, współfinansowanego w ramach EFS, Program
Operacyjny Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 1.2 Aktywne i
zdrowe starzenie się, Poddziałania: 1.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji
projektu pn. JESTEM KOBIETĄ, WIĘC IDĘ. CYTOLOGIA Z WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, współfinansowanego w ramach EFS, Program Operacyjny Rozwój
edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 1.2 Aktywne i zdrowe starzenie się,
Poddziałania: 1.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
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Uchwałę Nr RG-XXXV/426/17 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji
projektu pn. JESTEM KOBIETĄ, WIĘC IDĘ. CYTOLOGIA Z WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, współfinansowanego w ramach EFS, Program Operacyjny Rozwój
edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: 1.2 Aktywne i zdrowe starzenie się,
Poddziałania: 1.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu
pn.

NOWIŃSKIE

CENTRUM

ROZWOJU

Z

WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, współfinansowanego w ramach EFS, Program
Operacyjny: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: 1.2 Ułatwienie
dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 1.3.
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji
projektu

pn.

NOWIŃSKIE

CENTRUM

ROZWOJU

Z

WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, współfinansowanego w ramach EFS, Program Operacyjny:
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: 1.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 1.3. Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych i zdrowotnych.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXV/427/17 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji
projektu

pn.

NOWIŃSKIE

CENTRUM

ROZWOJU

Z

WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, współfinansowanego w ramach EFS, Program Operacyjny:
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania: 1.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 1.3. Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych i zdrowotnych.
9) Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji usytuowania
przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0374T w
miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji usytuowania
przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0374T w miejscowości
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Kowala, Gmina 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-XXXV/428/17 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji usytuowania
przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0374T w miejscowości
Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny.
10) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
wykonanie mobilnych ścianek działowych w dwóch pomieszczeniach budynku
Przedszkola Samorządowego w Nowinach, na rzecz jednostki budżetowej Przedszkole Samorządowe im. „Pluszowego Misia” w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych
poniesionych na wykonanie mobilnych ścianek działowych w dwóch pomieszczeniach
budynku Przedszkola Samorządowego w Nowinach, na rzecz jednostki budżetowej Przedszkole Samorządowe im. „Pluszowego Misia” 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-XXXV/429/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych
na wykonanie mobilnych ścianek działowych w dwóch pomieszczeniach budynku
Przedszkola Samorządowego w Nowinach, na rzecz jednostki budżetowej - Przedszkole
Samorządowe im. „Pluszowego Misia” w Nowinach.
11) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób
fizycznych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny
(dz. Nr 283/13, 283/14, 284/13, 284/14, 494/4, 494/5, 495/5 i 495/6)

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób
fizycznych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
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Uchwałę Nr RG-XXXV/430/17 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób
fizycznych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny.
12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia
udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę 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-XXXV/431/17 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia
udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 10.43 do godz. 10.57.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.

Ad. 10
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Pani Ewa Matysek z Poczty Polskiej w Kielcach przedstawiła informację nt. dotowanych
ubezpieczeń rolnych.
Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska przedstawiła informacje, o które pytał
radny Łukasz Gryń, tj;
 w grudniu 2016 roku został uchwalony budżet gminy na 2017 rok: po stronie
przychodów był określony kredyt w kwocie 8.629.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w
kwocie 20.187.249,40 zł;
 po dokonanych w ciągu roku zmianach w budżecie na dzień dzisiejszy planowany
kredyt wynosi 13.609.000 zł, natomiast wydatki inwestycyjne wynoszą 29.702.549,40
zł;
 zatem kredyt uchwalono na większa kwotę o 4.980.000 zł, natomiast wydatki
majątkowe na kwotę większą o 9.515.300 zł.
Radny Łukasz Gryń podziękował za przedstawienie w/w informacji.
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie między sesjami:
 pismo od Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
w Kielcach w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego dot. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego
Parku Krajobrazowego;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pismo zostało przekazane do
kierownika Referatu Infrastruktury Andrzeja Waśko. Pracownik tego referatu pan Tomasz
Bucki poinformował na piśmie Przewodniczącą, że Rada Gminy nie musi podejmować w
tym temacie żadnej uchwały.
 pismo z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny dot. wniosku UKS Fukutenjin o wsparcie
finansowe 28 Świętokrzyskiego Turnieju Judo;
 pismo od mieszkanki Nowiny (adresowane również do Wójta Gminy) – kontynuacja
korespondencji, w temacie problemów z GOPS;
 pismo od mieszkanki Zgórska dot. rozbudowy odcinka ul. Słonecznej przy posesjach
nr 41,45,47;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformował, że w/w pismo zostało przekazane do
kierownika Referatu Infrastruktury Andrzeja Waśko.
 zaproszenie na 28 Świętokrzyskiego Turnieju Judo, który odbędzie się w dniu 28
października br. w szkole Kowali.
- wszystkie w/w pisma do wglądu w biurze rady
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych.
Radny Marcin Wojcieszyński zapytał Wójta Gminy jaki jest powód odwołania jego osoby
ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i czy to jest zemsta
polityczna, podobnie jak próba obniżenia godzin nauczania pana Wójtowicza w szkole w
Chęcinach? Bo takie informacje dotarły do radnego, ale radna Wójtowicz więcej powie na ten
temat.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w odpowiedzi poinformował, że:
 sprawa zmiany w składzie GKRPA – wynika z tego iż obecnie GKRPA ma mniejszy
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zakres działania jeżeli chodzi o kontrole punktów sprzedaży alkoholu – wykonuje je
policja i nie ma potrzeby aby komisja była w takim składzie;
 spraw pana Wójtowicza – nie będzie się do niej odnosił ponieważ nic o niej nie wie i
nie jest to w żaden sposób z nim związane.
Radna Małgorzata Wójtowicz stwierdziła, iż myśli, że nasz gość pan Starosta doskonale
wie i myśli, że pan Wójt też wie, bo to za pana pozwoleniem doszło do takiej sytuacji, gdzie
mój mąż, który jest nauczycielem przy tablicy z 37-letnim stażem i jak go potraktowano
właśnie w dniu święta to wszyscy państwo wiecie. I panie Wójcie pan też wie, bo to za pana
pozwoleniem. Podjęto próbę nacisku na mojego męża, aby wpłynął na mnie co bym
zaprzestała swoich działań i się wyciszyła. Taka jest prawda. I ja na to nie pozwolę i żądam
od pana kategorycznie odcięcia grubą kreską spraw, które ja w imieniu mieszkańców tutaj
reprezentuje od spraw mojej rodziny i od całej mojej rodziny. Ja sobie tego nie życzę.
I bardzo proszę, aby pan Wójt miał na baczności, że jesteśmy osobami publicznymi a nasze
rodziny są tylko dla nas, nie pod publikę.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zapewnił, że nie ma z tym nic wspólnego i w żaden
sposób nie próbował oddziaływać na męża radnej Wójtowicz i nic na ten temat nie wie.
Wicestarosta Kielecki Zenon Janus stwierdził, że nie wie o co chodzi i poinformował, że
13 października br. odbyło się Powiatowe Święto Edukacji i pan Wójtowicz otrzymał nagrodę
Starosty Kieleckiego. Zatem jeżeli ktoś otrzymuje nagrodę Starosty to jakie może mieć
pretensje? A jeżeli w arkuszu organizacyjnym nie znalazł tylu godzin ilu może oczekuje to
wynika to z tego, iż wiadomo że jest niż demograficzny i jeżeli nie ma godzin to nie tylko pan
Wójtowicz nie ma ale inni też nie mają. Zatem godziny na pewno nie są związane z jakimś
atakiem na panią Wójtowicz a nagroda Starosty chyba świadczy o tym jak poważnie jest
traktowany i szanowany mąż pani Wójtowicz.
Radny Łukasz Gryń stwierdził, że ciężko jest mu okazać emocje, ale ta sprawa wzbudziła w
nim pewne emocje. Pamięta kiedy przychodził w poprzedniej kadencji tutaj jak wolny
słuchacz, gdzie wiele osób z państwa piastowało mandat radnego. Radny Gryń pamięta
radnych, którzy wypowiadali się, pamięta ówczesnego Przewodniczącego Rady a dzisiejszego
Wójta Sebastiana Nowaczkiewicza, jakim to tyranem, jakim to despotą czy wywierającym
wpływ, nacisk na radnych był poprzedni Wójt pan Stanisław Barycki. Zapewne państwo
kierowaliście się pobudkami uzasadnionymi. Mam też swoją wiedzę, wiem o pewnych
faktach i pewnie mieliście państwo rację. To co się w chwili obecnej rozgrywa, a mianowicie
wpływanie na radnych poprzez ich rodziny to trzeba to jasno powiedzieć, to jest po prostu
draństwo. Panie Starosto, nie chce tutaj użyć zbyt daleko idących słów, ale dosyć szeroko to
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się już rozniosło, pan tu twierdzi, że została przyznana nagroda Starosty. My z kolei wiemy,
że docierają do nas takie słuchy, że przecież nagrody przydziela dyrektor. Znamy też fakty,
mówiące, że państwo nie do końca jako opcja, która nadzoruje tę akurat szkołę, nie byliście z
tego powodu zadowoleni. Ja deklaruje tutaj: na pewno ta sprawa nie zostanie bez odzewu,
dlatego, że to jest draństwo, które nie powinno mieć miejsca nigdzie w stosunku do nikogo,
obojętnie z jakiej opcji politycznej czy bez opcji politycznej. Ja się z tym po prostu nie godzę.
To uwłacza nie tylko moim koleżankom i kolegom, ale uwłacza mnie jako radnemu, który
reprezentuje ludzi. I obiecuje panu, że jeżeli rzeczywiście, a ja mam już takie źródła z których
wiem, że informacje są sprawdzone, to będę piętnował to pod każdym względem i gwarantuje
panu, że mnie nie da się zastraszyć. Gryń Łukasz był, jest i będzie człowiekiem wolnym,
niezależnym od formacji politycznej. I nie da się mnie wyeliminować w taki właśnie sposób.
Będę to piętnował, doprowadzę do tego, że wszyscy będą o tym mówić, dlatego że to trzeba
tępić od samego początku. Nie godzę się jako radny na to, żeby takie metody były
praktykowane. Tym bardziej, że mieliście państwo uzasadnione pretensje w poprzedniej
kadencji. Można to odnaleźć w protokołach, kiedy nawet pan Wójt Nowaczkiewicz
wspominał, że były jakieś wycieczki byłego pana Wójta do pracodawcy pana
Nowaczkiewicza. Nie wolno takich rzeczy robić, czy to jest pan Wójt Nowaczkiewicz czy to
jest pan Iksiński czy pan Kowalski. Takich rzeczy się po prostu nie robi. I nie pozwolę na to.
Dlatego podejmę wszystkie możliwe legalne kroki do tego, żeby tej sytuacji bez wyjaśnienia
czy bez nagłośnienia do opinii publicznej nie zamieść pod dywan.
Wicestarosta Kielecki Zenon Janus:
Panie radny Gryń ja sobie nie życzę publicznie żeby mnie pan tutaj szkalował, bo nie ma pan
dokumentów na to, że ja w jakiś sposób wpływałem nie wiem na kogo, żeby coś się działo
przeciwko panu Wójtowiczowi. Powtarzam: nie na wniosek dyrektora, bo dyrektor daje jedne
nagrody a Starosta daje drugie, czyli wyższa nagroda jest Starosty niż dyrektora. Rozumiem
pan?
Radny Łukasz Gryń:
Ja przepraszam, ale to jest właśnie metoda, próba zastraszenia mnie. Ja panie Starosto
używam słów i będę uzasadniał to w taki sposób: nie powiedziałem, że pan jako pan Starosta
Janus, natomiast takie fakty i takie sytuacje do nas dochodzą. W związku z powyższym
mówię publicznie, wyrażam swoją opinię a do tego zostałem upoważniony, że ja będę
piętnował tego typu sytuacje bez względu na to w jakim miejscu będą miały miejsce. I to
było, jest i będzie moim przesłaniem. W związku z powyższym proszę nie wrzucać w moje
usta słów, których nie wypowiadam.
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Wicestarosta Kielecki Zenon Janus:
Jeżeli się coś mówi to trzeba być wiarygodnym.
Radna Małgorzata Wójtowicz:
Panie Starosta ja jestem właśnie osobą najbardziej wiarygodną, do której te słowa zostały
skierowane. Proszę w swoim środowisku się dokładnie dowiedzieć co było powiedziane, co
było przekazane, w jaki sposób i jak została potraktowany mój mąż. Nie będziemy się tu
rozwodzić słowo po słowie, czyn po czynie, bo przecież panie Starosto pan była na tej
imprezie dla nauczycieli i pan nie wiem nakazał, przekazał jak ma być to wszystko. Chce pan,
żebym ja to wszystko opowiedziała? No nie będziemy się nad tym wszystkim rozwodzić. A
proszę mi wierzyć, że ja jestem właśnie tą osobą, do której te wszystkie słowa trafiły. Zatem
jestem tu osobą wiarygodną najbardziej.
Radny Andrzej Kasperek w nawiązaniu do sprawy odwołania radnego Wojcieszyńskiego ze
składu GKRPA i poniesionych nakładów na jego przeszkolenie, zapytał czy skład komisji
został definitywnie zmniejszony i do końca kadencji nie będzie poszerzony?
Wójt Nowaczkiewicz odpowiedział, że został zmniejszony skład komisji i nie przewiduje jej
uzupełnienia.
O godz. 11.18 na obrady sesji przybył Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek
Pan Władysław Zapała Sołtys Sołectwa Wola Murowana zwracając się do pana Wójta i do
Wicestarosty, zapytał kiedy będzie usunięte uszkodzenie na moście przed cementownią?
Pan Wójt Nowaczkiewicz poinformował, że uszkodzenie jezdni zostało zgłoszone do
Powiatowego Zarządu Dróg, ponieważ PZD jest zarządcą drogi. Czekamy na działania z ich
strony.
Pan Władysław Zapała Sołtys Sołectwa Wola Murowana zwracając się do Wicestarosty,
zapytał czy nie można w Woli Murowanej przed asfaltem drogi powiatowej zrobić około 50
metrów przekopu i wstawić korytka, aby woda nie płynęła na drogę tylko do studzienek?
Wicestarosta Kielecki pan Zenon Janus poinformował, że z tego co pamięta tam nie jest
uregulowany stan prawny i nie było można tam nic zrobić.
Pan Wójt Nowaczkiewicz poinformował, że jest skierowany do firmy Dyckerhoff wniosek o
przejęcie w tamtym rejonie części gruntów i obecnie czekamy na decyzje Rady Nadzorczej
Dyckerhoff, a Rada Nadzorcza spotyka się zwyczajowo 2 razy do roku. I jeżeli będzie
pozytywna decyzja ze strony Dyckerhoff to wówczas gmina będzie mogła przystąpić do
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dalszych prac.
Pan Władysław Zapała Sołtys Sołectwa Wola Murowana stwierdził, że ten temat ciągnie
się już 4 kadencje a rozwiązania nie ma do dnia dzisiejszego.
Pan Wójt Nowaczkiewicz stwierdził, że gmina nie może wykonywać prac i ponosić
nakładów na terenie, który nie jest własnością gminy bądź też nie jest w pasie drogi
powiatowej. I jeżeli władze Dyckerhoff podejmą decyzje o przekazaniu części gruntów to
będzie można wówczas wykonać kompleksowo odwodnienie całej tej drogi.
Pan Andrzej Waśko kierownik Referatu Infrastruktury potwierdził słowa Wójta Gminy –
rozwiązanie tego problemu w całości wymaga wykonania projektu i uzyskania wszelkich
pozwoleń a żeby to zrobić trzeba dysponować gruntem na te cele. Zostały podjęte działania za
kadencji obecnego Wójta i niestety one trwają ze względu na to, że taka procedura w spółce
Dyckerhoff jest a my nie jesteśmy tego wstanie zmienić. Także czekamy cierpliwie na
decyzję i jeżeli będzie pozytywna to wówczas to zadanie będzie realizowane.
Radny Andrzej Kasperek stwierdził, że ten temat można wykonać przy odrobinie
przychylności ze strony Starostwa Powiatowego, ponieważ będzie to koszt kilku tysięcy
złotych - w pasie drogowym wyciąć asfalt i wstawić korytka ściekowe, bo jest tam studzienka
i w taki doraźny sposób można to zrobić. A temat prac kompleksowych zostawić do momentu
przejęcia gruntów.
Wicestarosta Zenon Janus stwierdził, że wtedy będzie trzeba dwa razy pieniądze wydać, bo
zrobi się prowizorkę a potem znowu trzeba będzie robić to samo.
Radny Andrzej Kasperek stwierdził, że jak trzeba to należy nawet pięć razy wydać
pieniądze, bo chodzi o bezpieczeństwo człowieka.
Pan Andrzej Waśko kierownik Referatu Infrastruktury stwierdził, że ze służbami
Powiatu przyjrzy się sprawie pod kątem, o którym mówi radny Kasperek i jeżeli przy
wspólnym działania jakakolwiek możliwość chwilowej poprawy zaistnieje to będziemy
próbować poprawić. Natomiast docelowo trzeba czekać na decyzję Dyckerfoff.
Radna Małgorzata Wójtowicz zapytała na jakim etapie są prace przygotowawcze do
rozpoczęcia robót przy placu zabaw przy ul. Salonowej w Zgórsku?
W odpowiedzi Pan Andrzej Waśko poinformował, że odbyło się już jedno postępowanie
przetargowe dot. rozpoczęcia realizacji tego zadania – na chwilę obecną oferty złożone w tym
postepowaniu przekraczały środki finansowe, które w bieżącym roku zostały przewidziane w
budżecie. Zostało ogłoszone drugie postępowania ze zmienionymi trochę warunkami i
liczymy na to, że tym razem uda się rozstrzygnąć to postępowania i wówczas te prace w tym
roku zostaną rozpoczęte.
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Radna Małgorzata Wójtowicz zapytała o termin rozpoczęcia prac przy ul. Malinowej i ul.
Jaśminowej w Zgórsku, ponieważ ulice są często zalewane.
W odpowiedzi Pan Andrzej Waśko poinformował, że prace przy tych ulicach będą
rozpoczęte jeszcze w tym roku – jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy ul. Malinowej,
Jaśminowej i Dębowej w Zgórsku.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w uzupełnieniu wypowiedzi pana Waśko,
poinformował, że w dniu dzisiejszym został ogłoszony drugi przetarg, ponieważ w pierwszym
przetargu nie została złożona żadna oferta.
Pan Andrzej Waśko dodał, że przy drugim przetargu również zostały zmienione trochę
warunki pod kątem, aby jednak te oferty zostały złożone.
Radny Artur Podczasiak w nawiązaniu do tematu przepustowości wody za mostem,
zwracając się do Sołtysa Władysława Zapały poinformował, że w poprzedniej kadencji był
przypadek, że przekierowana została woda na działki, które nie były własnością gminy. I
dlatego trzeba pozyskać działki a nie zrobić przekop przez drogę, korytko i puścić komuś
wodę na działkę. Dodał, że również uważa iż jest wiele takich miejsce, gdzie trzeba w taki
sposób interweniować.
Sołtys Sołectwa Wola Murowana Władysław Zapała stwierdził, że w tamtym miejscu jest
przekop pod drogą i ktoś kiedyś wyraził zgodę na przepust wody na piach. I nie trzeba
żadnych przepustów robić w asfalcie.
Pan Zapała zapytał czy już są wybrani wykonawcy ul. Wspólnej i parkingu pod kościołem?
W odpowiedzi pan Andrzej Waśko poinformował:
 ul. Wspólna – w tym tygodniu mija termin złożenia ofert w przetargu;
 parking przy kościele – jeszcze trwają procedury odnośnie wykonania projektu a jest
to związane z koniecznością przebudowy linii i przestawienia słupa energetycznego z
tej działki, na której ma powstać parking. Jak tylko te sprawy zostaną załatwione
będziemy próbować rozpocząć wykonanie tego parkingu jeszcze w tym roku.
Pan Władysław Zapała stwierdził, że prace przy parkingu miały się już zacząć w miesiącu
czerwcu br. a jest już koniec października i do końca roku zostały tylko 2 miesiące.
Pan Waśko stwierdził, że owszem te prace miały się rozpocząć w czerwcu, ale pojawiły się
problemy z przestawieniem linii energetycznej.
Pan Zapała stwierdził, że mieszańcy się dopytują o te inwestycje i twierdzą, że nic się nie
robi. Twierdzą, że sołtys z radnym nic nie robią.
Radny Andrzej Kasperek dodał, że rzeczywiście mieszkańcy mówią, że radny i sołtys nic
nie robią a na dodatek Zastępca Wójta też jest mieszkańcem Woli Murowanej.
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Zastępca Wójta Łukasz Barwinek zapewniła Sołtysa Zapałę i radnego Kasperka, że
wszystkie inwestycje będą zrobione. Dodał, że również rozmawia z mieszkańcami i tłumaczy
na jakim etapie są inwestycje. Zapewnił, że realizacje powyższych inwestycji przyczyni się
do rozwoju msc. Wola Murowana, ponieważ tyle ile w obecnej kadencji będzie zrobione
inwestycji to nie zostało zrobione przez 12 lat kadencji poprzedniego Wójta.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w
sprawach różnych.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że do biura rady wpłynęła:


odpowiedź na interpelację radnej Małgorzaty Wójtowicz w sprawie wydatków
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;
(radna otrzymała w/w odpowiedź)

- w/w odpowiedź stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu
 odpowiedź na 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;
(radny otrzymał w/w odpowiedź)
- w/w odpowiedź stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu
 odpowiedź na interpelację

radnego Łukasza Grynia

w sprawie zadania

inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w
Nowinach (2013-2017)” znajdującego się w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na
rok 2014;
(radny otrzymał w/w odpowiedź)
- w/w odpowiedź stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu
 zapytanie radnego Eugeniusza Czerwiaka w sprawie rozdysponowania środków z
tzw. funduszu obywatelskiego dla msc. Słowik na 2018 rok.
- w/w zapytanie stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Kurtek odczytał:
 zapytanie radnego Eugeniusza Czerwiaka w sprawie rozdysponowania środków z
tzw. funduszu obywatelskiego dla msc. Słowik na 2018 rok.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że odpowiedź na zapytanie radny
otrzyma w formie pisemnej w odpowiednim terminie.
Pan Wójt dodał, że nie przypomina sobie, aby kiedykolwiek powiedział do radnego
Czerwiaka, że nie było i nie ma już miejsca na rozmowę. I na pewno nie powiedział w ten
sposób, że jakakolwiek możliwość rozmowy się skończyła. Poprosił radnego, aby nie
fantazjował. Pan Wójt dodał, że jeżeli tylko radny znajdzie czas to zaprasza do siebie na
rozmowę.
Radny Eugeniusz Czerwiak stwierdził, że nie będzie tego komentował, ale usłyszał to
właśnie z usta Wójta. I jak teraz pan Wójt ubierze sobie to w słowa to jego sprawa. Ale radny
Czerwiak dobijał się do Wójta w środę, w czwartek, spotkał pana Wójt i chciał porozmawiać
ale słowa Wójta właśnie takie były. Radny Czerwiak stwierdził, że jego sumienie nie
podyktuje mu innych słów - takich słów użył Wójt i radny Czerwiak takich słów użył.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdził, że nigdy takich słów nie użył natomiast
jeżeli radny chciał się spotkać z Wójtem w innym terminie to radny mógł zadzwonić i
umówić się.
Radny Eugeniusz Czerwiak stwierdził, że nie chciałby robić konfrontacji z sekretarką
Wójta, ale w tym tygodniu co miało miejsce to zajście radny Czerwiak dobijał się do Wójta w
środę i w czwartek. W końcu spotkał Wójta i chciał porozmawiać i właśnie takie słowa padły
ze strony pana Wójta.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że zapytanie radnego
Czerwiaka zostanie skierowane do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny.
Radny Andrzej Kasperek zapytał w imieniu mieszkańców, czy w umowie z firmą „Ekom”
jest zapis o dwukrotnej w ciągu roku dezynfekcji kontenerów, pojemników.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że teraz realizowany jest pkt
porządku obrad „Odpowiedzi na interpelacje”.
Zapytała czy ktoś jeszcze w odpowiedziach na interpelacje chciałby zabrać głos.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdził, że pkt porządku obrad: „Odpowiedzi na
interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji”, wyczerpuje tylko i wyłącznie odpowiedzi na
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interpelacje. I nie można teraz w tym momencie, z pkt widzenia pana Wójta, zadawać pytań
bo już ten pkt był tak naprawdę w pkt 11.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że cały czas jest pkt
„Odpowiedzi na interpelacje”.
W związku z powyższym Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdził, że mamy
połączony pkt 11 i pkt 12.
Radny Łukasz Gryń zapytał w którym pkt jesteśmy, bo już się pogubił?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że obecnie jest pkt
„Zapytania i interpelacje”. I zapytaniem radnego Czerwiaka nie wyczerpaliśmy pkt 11.
Radny Łukasz Gryń poinformował, że otrzymał odpowiedź na swoja interpelację i
stwierdził, że jednak warto jest pisać interpelacje, nawet jak niekoniecznie zgadza się z tym
czy one wyczerpują jego potrzebę uzyskania pewnej wiedzy. I jak zdążył się częściowo
zapoznać z odpowiedzią na ostatnią interpelację, a otrzymał ją przed sesją, to tam pada takie
zdanie, że zostanie dokonana analiza, która być może uwzględni wykorzystanie części
projektów w przypadku GOK. Zatem warto składać interpelacje, ponieważ jest to z korzyścią
nie tylko samego składającego, ale pewnie i dla ogółu.
Radny Marcin Wojcieszyński odczytał swoje stanowisko i radnej Małgorzaty Wójtowicz
w sprawie odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje złożone w dniu 28 września 2017 roku w
sprawie:


wydatków 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;

 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.
- w/w stanowisko stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że ma spotkanie w „Wodociągach
Kieleckich” i musi opuścić obrady sesji.
O godz. 11.47 salę obrad sesji opuścił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz
Radny Łukasz Gryń w nawiązaniu do odpowiedzi na swoją interpelację, stwierdził, że też
ma uwagę odnośnie tego iż są zapisy, że interpelacja ma znamiona kontroli, a o ile pan radny
24

sobie przypomina to Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w związku z
powyższym interpelacja jest jedną z form kontroli. Jeżeli w odpowiedzi, którą otrzymał radny
Gryń, czyta, że Rada Gminy może upoważnić odpowiedną komisję, to radny z tym absolutnie
nie dyskutuje, bo od tego jest rzeczywiście Komisja Rewizyjna. Natomiast nie pamięta
dokładnie, ale w ustawie o finansach publicznych jest artykuł bodajże 33 lub 34, który mówi,
że radny może ubiegać się o dostęp do dowodów księgowych, do wszelkich dokumentów
inwentaryzacyjnych. I pan radny będzie się na ten artykuł powoływał.
Pan radny Gryń dodał, że wychodzi na to, że rzeczywiście jeśli nie można w normalny sposób
uzyskać informacji to chyba najwyraźniej trzeba będzie składać wnioski o udostepnienie
informacji publicznej. Radny Gryń stwierdził, że jeżeli jest takie przepychanie to dlaczego
radny ma nie drążyć dalej tematu? Pan radny stwierdził, że może sobie sądzić, że skoro
odmawia mu się do czegoś dostępu to jaka jest tego przyczyna. I po co ma sobie w głowie
tworzyć jakieś niestworzone historię, woli to po prostu dopytać.
Dodał, że po analizie tej odpowiedzi na interpelację, tak na spokojnie do tej odpowiedzi się
odniesie.
O godz. 11.48 z sali obrad wyszła radna Renata Krzysiek-Nowakowska
Pani Janina Michalska radca prawny Urzędu Gminy stwierdziła, że nikt radnym prawa do
informacji nie zabrania, bo taka jest rola i zadanie radnych. Tylko należy rozróżnić trzy
kwestie: interpelacje, dostęp do informacji publicznej i prawo kontroli. Przecież od tego jest
też organ rady tj. Komisja Rewizyjna. Radni również mają prawo powołania specjalnej
komisji, zlecenia konkretnej kontroli jeżeli coś się radnym nie podoba.
Natomiast interpelacja to jest krótkie przytoczenie stanu faktycznego i zadanie pytania a nie
żądania zestawień, dokumentów księgowych, dowodów, kto poniósł jaki wydatek, nr
księgowy, itp. W odczuciu pani mecenas to nie na tym polega. Natomiast nikt nie zabrania
pytać, żądać informacji i nie zabrania dowiadywać się o finanse publiczne. A tak nawiasem
mówiąc radni żądają informacji w interpelacjach za rok 2015, 2016 i 2017. Rok 2015 i 2016
to są lata, które są objęte sprawozdawczością, które są objęte przyjęciem sprawozdania
finansowego, które są objęte udzieleniem absolutorium. Jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości
to od tego jest Komisja Rewizyjna, aby radni zgłaszali problemy. Rada ma prawo zlecić
konkretną kontrolę. A to też nie zabrania konkretnemu radnemu prawa do kontroli.
Natomiast jeżeli odpowiedź na interpelację nie jest zadowalająca to zgodnie z §40 ust. 7
Statutu Gminy – radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego o nakazanie
uzupełnienia odpowiedzi w terminie do najbliższej sesji zwyczajnej.
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O godz. 11.50 z sali obrad wróciła radna Renata Krzysiek-Nowakowska
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek w nawiązaniu do słów pani mecenas, stwierdził,
że to Rada Gminy wybrała radnych, którzy pracują w Komisji Rewizyjnej i to Rada Gminy
ustala plan pracy Komisji Rewizyjnej i jeżeli radni chcą, aby coś poza tym planem zostało
sprawdzone, skontrolowane to Rada ma takie prawo. Zastępca Wójta dodał, że w poprzedniej
kadencji był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i jako Komisja Rewizyjna mieli wgląd do
wszystkich dokumentów. I tak jest również teraz. Natomiast nie może się zgodzić ze
stwierdzeniem radnego Marcina Wojcieszyńskiego, że władze gminy kogoś lekceważą. Nikt
nie jest lekceważony. Na posiedzeniach komisji radni spotykają się z kierownikami,
dyrektorami i pracownikami urzędu i jednostek, którzy wyczerpująco informują o wszystkich
sprawach związanych z funkcjonowaniem gminy, również radni mają dostęp do informacji.
Jeżeli radni nie są usatysfakcjonowani tymi odpowiedziami, to można się do tego odnieść i
wówczas władze gminy odpowiedzą na piśmie.
Pani Janina Michalska radca prawny Urzędu Gminy dodała, że swój zawód wykonuje już
sporo czasu, i te informacje, których radni żądają np. dowody księgowe, nic by jej nie
mówiły, nawet ich porównanie. Dlatego nosi to znamiona kontroli specjalnej, która ma coś
wychwycić.
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek w uzupełnieniu swojej wcześniejszej
wypowiedzi,

poinformował,

że

oprócz

kontroli

Komisji

Rewizyjnej

są

również

przeprowadzane kontrole zewnętrzne, np. kontrole przeprowadzane przez RIO, NIK czy
ŚUW. Zatem władze gminy i Urząd Gminy są kontrolowani przez różne instytucje. Oprócz
tego radni otrzymują sprawozdania z wykonania budżetu gminy, gdzie również są wszystkie
wydatki uwzględnione.
O godz. 11.54 obrady sesji opuścił pan Ryszard Barwinek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Kielcach
Radna Małgorzata Wójtowicz w odniesieniu do słów Zastępcy Wójta dot. zaprzeczenia o
lekceważeniu odczytała słowa z odpowiedzi na jej interpelację, tj. uzasadnienie odmowy
wydania pewnych informacji, cyt:
 „Odnosząc się zaś do żądania dołączenia do odpowiedzi na przedmiotową interpelację
kserokopii kart drogowych, uprzejmie wyjaśniam, iż karty drogowe są tzw. drukami
ścisłego zarachowania, są one dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy, a ich
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kserowanie ze względu chociażby na oszczędność papieru (..).”.
Radna Wójtowicz zapytała Zastępcę Wójta czy to nie jest lekceważenie? Zapytała czy to jest
powód do tego, aby nie wydać tych kart?
O godz. 11.55 obrady sesji opuścił radny Andrzej Kasperek
Radny Łukasz Gryń stwierdził, że są już takie możliwości że można np. w postaci skanów
na adres e-mailowy przesłać dokumenty lub na dysku CD, bo we wniosku o udostępnienie
informacji publicznej można zaznaczyć jedną z takich opcji.
Natomiast w odniesieniu do wypowiedzi pani mecenas, która użyła sformułowania „w jej
odczuciu” – stwierdził, że to rzeczywiście jest w odczuciu pani mecenas, bez podważania
kompetencji. Natomiast radny Gryń stwierdził, że radnym przysługuje prawo wnoszenia
uzupełnienia do interpelacji, jeżeli radny uzna, że interpelacja nie wyczerpuje wszystkiego.
Ale zapytał jak ma się odnieść do takiego uzupełnienia, które otrzymuje po raz kolejny i ono
dalej jest dla radnego na zasadzie takiego zbywania. W związku z powyższym radny nie
przywykł kopać się z kimś na siłę i przerzucać się w nieskończoność i dlatego wypada
zapytać organ nadzoru jaka jest w tym przypadku interpretacja, czy rzeczywiście pan radny
ma rację czy jej niem. Bo jeżeli pan radny nie będzie miał racji to wstanie podczas sesji i
powie, że nie ma racji.
Dodał, że było wspomniane o Komisji Rewizyjnej – tylko, że z szacunku do radnych z tej
komisji nie będzie mówił, czy oni mają się takimi sprawami zajmować, chociażby w
przypadku kart paliwowych. Radny Gryń dodał, że nie jest radcą prawnym, ale jeżeli sprawa
może w jakiś sposób dotyczyć członka to z posiedzenia Komisji Rewizyjne może zostać
wykluczona osoba. Jednak radny nie zrzucał by tylko i wyłącznie wszystkiego na Komisję
Rewizyjną.
W odniesieniu do słów pani mecenas, że radni żądają dostępu do pewnych informacji, radny
Gryń stwierdził, że on będąc radnym gminy ma jakąś wiedzę na temat pracy urzędu,
natomiast radny na ulicy potrafi się od ludzi dowiadywać różnych rzeczy, których nie jest w
stanie normalnie zweryfikować. W związku z powyższym zamiast zajmować się sianiem
plotek, rozpowszechnianiem informacji nieprawdziwych zasadnym jest występowaniem o to,
aby rozwiać ewentualne wątpliwości.
W związku z powyższym w odczuciu radnego Grynia jest tak jak przedstawił w swojej
wypowiedzi.
O godz. 11.55 obrady sesji opuścił pan Jacek Chudzicki Dyrektor Przychodni Nowiny SP
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ZOZ
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek zapytał czy Komisja Rewizyjna zajmował się
kontrolą wykorzystania samochodu służbowego?
Radna Edyta Giemza w odpowiedzi poinformowała, że komisja zajmowała się tematem ale
za półrocze a nie za te lata.
Radny Artur Podczasiak stwierdził, że dzisiejsza sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Został
przegłosowany porządek obrad i dla radnego odpowiedzi na interpelacje to są tylko
odpowiedzi. Na poprzedniej sesji zapytał się czy jest możliwa dyskusja wobec interpelacji i
usłyszał, że nie ma dyskusji. Zatem uważa, aby tę dyskusję w sprawach różnych na następnej
sesji poruszyć albo przygotować konkretne pytania w kolejnych interpelacjach.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak stwierdziła, że zasugerowała się pismem –
zapytaniem radnego Czerwiaka i przestawiła pkt porządku obrad. I wróci do pkt odpowiedzi
na interpelacje. A obecnie jest pkt interpelacje i zapytania radnych. I dodała, że pan radny
pozwoli aby Przewodnicząca Rady poprowadziła do końca tę sesję.
Radny Łukasz Gryń stwierdził, że jak się komuś nie podoba wysłuchiwać poglądów,
wniosków czy opinii to przecież można wstać i wyjść. I nikt tu nikogo nie trzyma na siłę.
Natomiast dyscyplinowanie przez radnego Przewodniczącej Rady to jest co najmniej nie na
miejscu.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że na stronie internetowej
gminy jest zamieszczony do pobrania wniosek o udostępnianie informacji publicznej. Można
go wydrukować, wypełnić i złożyć.

Ad 12
Odpowiedzi na interpelacje
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że odpowiedzi na
interpelacje

zostały

skierowane

do

radnych

Małgorzaty

Wójtowicz,

Marcina

Wojcieszyńskiego i Łukasza Grynia. Są również do wglądu w biurze rady.

Ad. 13
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 12.01 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku
obrad zamknęła obrady XXXV Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
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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 – Informacja Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych;
 Zał.

Nr

3

–

Informacja

z

analizy oświadczeń

majątkowych

złożonych

Przewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2016;
 Zał. Nr 4 – Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017;
 Zał. Nr 5 – odpowiedź na interpelację radnej Małgorzaty Wójtowicz w sprawie
wydatków 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 – odpowiedź na 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;
 Zał. Nr 7 – odpowiedź na interpelację radnego Łukasza Grynia 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 8 – zapytanie radnego Eugeniusza Czerwiaka w sprawie rozdysponowania
środków z tzw. funduszu obywatelskiego dla msc. Słowik na 2018 rok;
 Zał. Nr 9 – stanowisko radnej Małgorzaty Wójtowicz i radnego Marcina
Wojcieszyńskiego w sprawie odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje złożone w dniu
28 września 2017 roku.

Protokół sporządziła:
Alina Jedynak

Obradom przewodniczyła:
Zofia Duchniak
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