Protokół Nr XXXVI/17
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 29 listopada 2017 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 10.04, zakończenie godzina 11.35.
Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych.

W sesji uczestniczyli:
 Radni Gminy Sitkówka-Nowiny (zgodnie z listą obecności, która stanowi
Załącznik Nr 1 do protokołu),
 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek,
Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska, Radca Prawny Urzędu Gminy Janina
Michalska,
 Sołtysi z terenu Gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny,
 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu w Kielcach,
 Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 Pan Sławomir Sobczyk - zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 Pani Jadwiga Szendzielorz – kierownik Zespołu ds. Podatków i Opłat Lokalnych
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.
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4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
8. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych;
2) Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących
dochody budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny instrumentem płatniczym;
3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2017 rok;
4) 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;
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/302/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Kieleckiego;
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXV/427/17 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny

z dnia

24

października

2017 r.

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;
7) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym
przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach

Grupy

Zakupowej Energii Elektrycznej;
8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2022;
9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy
Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom;
10) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „KRZEMIENIOWA” w
miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny;
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11) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych działki numer
309/7 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny;
12) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki numer
322/11 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny;
13) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych działek numer
713/16 i 713/17 w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny;
14) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego
Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Nowinach;
15) Podjęcie

uchwały

sześcioletniej

w

Szkoły

sprawie

stwierdzenia

Podstawowej

przekształcenia

w Bolechowicach

dotychczasowej

w ośmioletnią

Szkołę

Podstawową w Bolechowicach;
16) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowej

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali;
17) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowej

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Orląt Lwowskich w Nowinach;
18) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach,
w Branżową Szkołę I stopnia;
19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIV/168/15 Rady Gminy
Sitkówka – Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie włączenia Szkolnego
Schroniska

Młodzieżowego

„Ventus”

w

Nowinach

do

Zespołu

Szkół

Ponadpodstawowych w Nowinach;
20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVII / 343 / 17 Rady Gminy
Sitkówka–Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do realizacji
projektu ,,Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług
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społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych.
9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 i 2
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 otworzyła
o godz. 10.04 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Renata Posłowska.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska powitała Wójta Gminy, Zastępcę Wójta
Gminy, Radnych, Sołtysów z terenu Gminy, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny,
pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
Radną Powiatu w Kielcach Bogumiłę Kowalczyk oraz przedstawicieli mediów lokalnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Renata Posłowska, na podstawie listy obecności
stwierdziła prawomocność obrad – stwierdziła quorum uprawniające Radę do podejmowania
uchwał. Poinformowała, że na sesji obecnych jest 14 radnych. Nieobecna Przewodnicząca Rady
Gminy Zofia Duchniak spóźni się na dzisiejszą sesję.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska przedstawiła porządek obrad.
Zapytała czy są jakieś uwagi.
Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że protokół był
wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy.
Zapytała czy są uwagi do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV
sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 roku.
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W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu radni głosowali jednogłośnie, tj. 14 głosów „za”.

Ad. 5
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie z
działalności w okresie między sesjami, tj. od 24.10.2017 r do 29.11.2017 r.:
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
O godz. 10.13 podczas przedstawiania sprawozdania Wójta Gminy na sesję przybyła
Przewodnicząca Rady Gminny Zofia Duchniak

Radna Małgorzata Wójtowicz zapytała o realizację placu zabaw w Zgórsku przy ul.
Salonowej.
Pan Wójt poinformował, że na ten cel został przeznaczony fundusz sołecki, ale oferenci,
którzy zgłosili się na wykonanie tego placu zaproponowali kwotę 115.000 zł za wykonanie
zakresu prac, który był przewidziany w projekcie. A na ten cel było przewidziane 75.000 zł.
W związku z powyższym pan Wójt podjął decyzję, że to zadania nie będzie realizowane w
roku bieżącym, tylko w roku 2018. I wówczas znowu Urząd Gminy zwróci się z zapytaniami
ofertowymi do wykonawców i pan Wójt liczy na to, że będę to zdecydowanie niższe kwoty,
ponieważ nie zamierza płacić 115.000 zł za zakres zdań, który w kosztorysie był oszacowany
na 50.000 zł. Pan Wójt dodał, że nie zamierza płacić dwukrotnie więcej za inwestycje, jeżeli
można ją wykonać nieco później. Natomiast jeżeli chodzi finasowanie to żadne pieniądze nie
przepadają, ponieważ to zadanie będzie realizowane z budżetu gminy. Fundusz sołecki też
pochodzi z budżetu gminy i to zdanie będzie wykonane w roku przyszłym. W historii naszej
gminy też się zdarzały sytuacje, że nie były realizowane zdania z funduszu sołeckiego w
danym roku z różnych względów i były one realizowane wówczas z budżetu gminy.
Radna Małgorzata Wójtowicz poprosiła o przypomnienie kwoty kosztorysowej wykonania
placu zabaw.
Zastępca Wójta Łukasz Barwinek poinformował, że nie pamięta dokładnie jaka to jest
kwota, ale jeżeli chodzi o wykonanie całego placu wraz z zamontowaniem urządzeń to kwota
wyniesie kilkaset tysięcy zł. Zastępca Wójta dodał, że został ogłoszony przetarg na I etap
prac, które obejmowały wykonanie ogrodzenia i prace ziemne. Wg kosztorysu kwota tych
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prac została określona na 50.000 zł. Natomiast w trybie przetargu zgłosiła się tylko jedna
firma, która zaproponowała kwotę 117.000 zł. I tak ja wspomniał pan Wójt, byłoby to nie
gospodarne gdybyśmy dołożyli kwotę 50% do tego zakresu prac. I dlatego ten plac zabaw
będzie rozpoczęty w przyszłym roku – na początku roku zostanie ogłoszony przetarg, który
będzie zrobiony w większym zakresie, aby oprócz prac zmiennych i ogrodzenia były również
zamontowane urządzenia, takie jakie są w projekcie.
Radna Małgorzata Wójtowicz zapytała dlaczego nie zostało to wykonane w następujący
sposób – zaproponować tej firmie, aby za kwotę, która została przeznaczona na ten rok
wykonać np. niwelacje terenu i dokonać zakupu części materiału.
Pan Wójt Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że jeżeli chodzi o zamówienia publiczne
to Urząd Gminy nie może negocjować z oferentem, aby za te pieniądze coś wykonał, tylko
jest konkretne zapytanie na konkretne zamówienie – jeżeli w zapytaniu zostało zawarte
wykonanie ogrodzenia i niwelacje terenu to na taki zakres prac wykonawca przedstawił ofertę
i pan Wójt nie jest uprawniony do tego, żeby cokolwiek zmieniać. Pan Wójt może tylko i
wyłącznie ogłosić kolejne postępowanie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aby
otrzymać następne oferty.
Radna Małgorzata Wójtowicz zapytała czy cała kwota, która została zawarta w kosztorysie
będzie przeznaczone na budowę tego placu w przyszłym roku?
Pan Wójt poinformował, że wykonanie tego placu będzie realizowane w przyszłym roku z
budżetu gminy.
Wobec braku dalszych pytań Wiceprzewodnicząca zamknęła dyskusję temacie sprawozdania
Wójt Gminy.

Ad. 6
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że wspólnie z Wójtem Gminy w
dniu wczorajszym uczestniczył w nadzwyczajnym MZWiK. I tak jak już pan Wójt wspomniał
w swoim sprawozdaniu, Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Kieleckie” pan Henryk Milcarz
złożył wniosek o przedłużenie obowiązujących taryf za wodę i ścieki. Wczoraj na
nadzwyczajnym posiedzeniu została podjęta uchwała w tym zakresie – zatem w 2018 roku nie
będzie podwyżki cen wody i ścieków.

Ad. 7
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
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- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu
Pytań nie zgłoszono.

Ad. 8
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/433/17 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych.
2) Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat
stanowiących

dochody

budżetu

Gminy

Sitkówka-Nowiny

instrumentem

płatniczym
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję.
Radny Łukasz Gryń zapytał czy sołtysi zbierają już opłaty za pomocą terminala
płatniczego?
Sołtys Sołectwa Szewce-Zawada Ewa Fudali poinformowała, że sołtysi zbierają opłaty z
wykorzystaniem terminala już drugi kwartał.
Radny Łukasz Gryń zapytał czy zatem ten projekt uchwały nie jest już za późno
podejmowany?
O godz. 10.30 z sali obrad wyszedł radny Andrzej Kasperek
Pani Jadwiga Szendzielorz w odpowiedzi poinformowała, że jest już uchwała, która
pozwalała na przyjmowanie płatności bezpośrednio na rachunek gminy. I podatek czy opłata
za śmieci, którą zbierali sołtysi poprzez terminal automatycznie przechodziła na rachunek
gminy. A w tej chwili dopełniamy formalności, ponieważ chcemy się czuć bezpieczniej i
dlatego ten projekt uchwały został wywołany.
Radny Łukasz Gryń stwierdził, że pyta o ten temat ponieważ osoba, która przychodzi do
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niego po opłaty nie miała nigdy tego terminala.
Pan Wójt Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że już niebawem będą 2 terminale
płatnicze – jeden na stałe w kasie Urzędu Gminy i drugi dla sołtysów i inkasentów.
Stwierdził, że ten terminal traktujemy jako dowolność dla inkasentów – nie zmuszamy nikogo
to tego, by ten terminal używał do zbierania opłat. To ma być ułatwienie dla mieszkańców.
Pan Wójt dodał, że niektóre opłaty lokalne np. za wydanie zaświadczenia z mpzp, można
opłacać tzw. systemem blik bezpośrednio u urzędnika.
Pani Jadwiga Szendzielorz poinformowała, że na początku został zakupiony tylko jeden
terminal płatniczy, ponieważ obecnie jest to program pilotażowy i chcieliśmy się dowiedzieć
czy podatnicy będą zainteresowani dokonywaniem wpłat w takiej formie. A zakup większej
ilości terminali wiązałaby się z kosztami.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz
opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny instrumentem płatniczym.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/434/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat
stanowiących dochody budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny instrumentem płatniczym.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2017 rok
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję.
Skarbik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska poprosiła o przyjęcie autopoprawek do
projektu uchwały: w załączniku nr 3 – autopoprawki nie dotyczą wydatków roku
budżetowego 2017, tylko łącznych nakładów finansowych i podsumowania ogółem oraz
źródła finansowania jednego zadania. I aby uchwała była zgodna z WPF należało wprowadzić
te autopoprawki. Autopoprawka dot.:
 zadania poz. 2.19,
 zadania poz. 4.1,
 podsumowanie w dziale 900, poz. 10.1, rozdział 90005,
 podsumowania ogółem.
W uzasadnieniu do projektu uchwały autopoprawki dot.:
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 dwa zadania – str.2 „Przebudowa drogi gminnej w msc. Kowala Mała” oraz str. 3
„Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu Miniaturka wraz nadanie mu funkcji
amfiteatru oraz zagospodarowanie terenów przyległych, w tym placu festynowego”.
W zakresie kwot uzasadnienie dostosowano do projektu uchwały.
Powyższe autopoprawki radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Wiceprzewodnicząca 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 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 11 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/434/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
4) 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
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w tytule projektu
uchwały jest WPF są wpisane lata 2017-2023, natomiast w zarządzeniu są lata 2018-2023.
Zapytała z czego wynika ta różnica?
Skarbik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska poinformowała, że zarządzanie dot.
projektu uchwały WPF, który będzie przedstawiony podczas sesji budżetowej.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RGXXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 7 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/435/17 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.
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5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/302/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Kieleckiego
(program „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”)
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję.
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska poinformowała, że projekt w/w uchwały
był przygotowywany wcześniej niż pojawił się nowy publikator ustawy o finansach
publicznych – powinien być wpisany Dziennik Ustaw z 2017 roku poz. 2077.
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/302/16 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-XXXVI/436/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/302/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Kieleckiego.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXV/427/17 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. 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

O godz. 10.42 na salę obrad wrócił radny Andrzej Kasperek
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXV/427/17 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i
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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-XXXVI/437/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXV/427/17 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2017 r. 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.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym
przygotowaniu

i

przeprowadzeniu

postępowań

o

udzielenie

zamówień

publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w
ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o
wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej
Energii Elektrycznej.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/438/17 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o
wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej
Energii Elektrycznej.
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8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2022
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2022.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę

Nr

RG-XXXVI/439/17

w

sprawie

uchwalenia

wieloletniego

programu

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2022.
9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy
Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy
Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/440/17 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy SitkówkaNowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom.
10) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „KRZEMIENIOWA” w
miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „KRZEMIENIOWA” w
miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
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się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/441/17 w sprawie nadania nazwy ulicy „KRZEMIENIOWA” w
miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
11) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych działki
numer 309/7 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych
działki numer 309/7 w miejscowości Szewce w Gminie 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-XXXVI/442/17 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych
działki numer 309/7 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny.
12) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki
numer 322/11 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej
działki numer 322/11 w miejscowości Szewce w Gminie 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-XXXVI/443/17 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej
działki numer 322/11 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny.
13) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych działek
numer 713/16 i 713/17 w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych
działek numer 713/16 i 713/17 w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
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Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/444/17 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych
działek numer 713/16 i 713/17 w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny.
14) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

stwierdzenia

zakończenia

działalności

dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej 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-XXXVI/445/17 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Nowinach.
15) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bolechowicach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Bolechowicach
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bolechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w
Bolechowicach.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/446/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bolechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w
Bolechowicach.
16) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali
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Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/447/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali.
17) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orląt Lwowskich w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Orląt Lwowskich 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-XXXVI/448/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Orląt Lwowskich w Nowinach.
18) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w
Nowinach, w Branżową Szkołę I stopnia
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej
Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, w
Branżową Szkołę I stopnia.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
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Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/449/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, w
Branżową Szkołę I stopnia.
19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIV/168/15 Rady Gminy
Sitkówka – Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie włączenia Szkolnego
Schroniska

Młodzieżowego

„Ventus”

w

Nowinach

do

Zespołu

Szkół

Ponadpodstawowych w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIV/168/15 Rady
Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie włączenia Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego „Ventus” w Nowinach do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 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-XXXVI/450/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIV/168/15 Rady
Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie włączenia Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego „Ventus” w Nowinach do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w
Nowinach.
20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVII / 343 / 17 Rady
Gminy Sitkówka–Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich
pobierania
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVII / 343 / 17
Rady Gminy Sitkówka–Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
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opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat oraz trybu ich pobierania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/451/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXVII / 343 / 17
Rady Gminy Sitkówka–Nowiny z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat oraz trybu ich pobierania.
21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do realizacji
projektu ,,Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i
walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych
Wobec braku pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do
realizacji projektu ,,Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”
realizowanego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z
ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i
zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG-XXXVI/452/17 w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do
realizacji projektu ,,Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”
realizowanego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa
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Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z
ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i
zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 10.52 do godz. 11.11.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Po przerwie nieobecni na sali obrad:
Radna Edyta Giemza, Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, Skarbnik Gminy Joanna
Młynarczyk-Kusińska.

Ad. 9
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że radni i sołtysi
otrzymali w ustawowym terminie projekty uchwał w sprawie:
- budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok,
- WPF na lata 2018-2023.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że kolejna sesja
rady odbędzie się w dniu 28 grudnia br. o godz. 10.00.

O godz. 11.12 po przerwie na obrady sesji przybyli:
Radna Edyta Giemza, Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, Skarbnik Gminy Joanna
Młynarczyk-Kusińska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie między sesjami:
 pismo – skarga radnych: Łukasz Gryń, Andrzej Kasperek, Marcin Wojcieszyński,
Małgorzata Wójtowicz na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny;
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że skarga
została przekazana do wstępnej analizy do Komisji Rewizyjnej. Pierwsze posiedzenie w
tej sprawie odbyło się w dniu 27 listopada br.
 pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dot. udzielenia
informacji nt. załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny złożonej przez
4 radnych + odpowiedź na w/w pismo;
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 pismo od Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Kielcach - analiza oświadczeń
majątkowych za 2016 rok pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów i kierowników
jednostek;
 2 pisma z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach:
- dot.

przesłania informacji o podejmowanych przez Radę Gminy uchwałach

udzielające upoważnienia w trybie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym do załatwiania spraw opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zewnętrznym podmiotom + odpowiedź na w/w pismo,
- dot. przesłania informacji o wydzierżawianiu pasa drogowego prywatnym
podmiotom i pobierania przez te podmioty opłat za parkowanie pojazdów +
odpowiedź na w/w pismo;
 pismo od Rady Miejskiej w Sosnowcu - Uchwała Nr 691/LIV/2017 Rady Miejskiej w
Sosnowcu z dnia 26.10.2017 roku w sprawie apelu dot. poparcia protestu w służbie
zdrowia;
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że jeżeli radni
będą chcieli podjąć uchwałę lub apel w w/w temacie to należy to zgłosić do biura rady;
 pismo z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny - odpowiedź na pismo mieszkanki Zgórska
w sprawie rozbudowy odcinka ul. Słonecznej przy posesjach nr 41,45,47;
 pismo adresowane do Wójta Gminy (do wiadomości Rady Gminy) od Zarząd Osiedla
w Nowinach w porozumieniu z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych dot. usług
kominiarskich + odpowiedź z ZGKiM na w/w pismo;
 pismo z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny adresowane do Przewodniczącego Grupy
Inicjatywnej (do wiadomości Rady Gminy) w sprawie budowy kanału sanitarnego i
wodociągu w m. Kowala;
 2 pisma od Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołectwa Zgórsko-Zagrody adresowane
do Wójta Gminy (do wiadomości Rady Gminy) dot.:
- wydatkowania środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zgórsko-Zagrody za lata
2015-2016
- realizacji placu zabaw w Zgórsku.
- wszystkie w/w pisma do wglądu w biurze rady
Na prośbę radnej Małgorzaty Wójtowicz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała:
 2 pisma od Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołectwa Zgórsko-Zagrody adresowane
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do Wójta Gminy (do wiadomości Rady Gminy) dot.:
- wydatkowania środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zgórsko-Zagrody za lata
2015-2016
- realizacji placu zabaw w Zgórsku.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że odpowiedź na w/w pismo zostanie
udzielona w formie pisemnej.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zgłosiła radnej Powiatu Kieleckiego Bogumile
Kowalczyk potrzebę podcięcia gałęzi drzew przy drodze nr 374T w m. Kowala (odcinek koło
firmy Alpol) , ponieważ zwisają nad ulicą i zagrażają bezpieczeństwu.
Radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk podziękowała za przyjęcie uchwały w
sprawie wsparcia finansowego programu „Ograniczenie skutków niepełnosprawności” –
zwiększenie kwoty z 6.000 zł do 8.500 zł. Z tego programu korzysta 8 osób z terenu naszej
gminy.
Następnie w nawiązaniu do tematu dróg powiatowych poinformowała, że odbył się już
przetarg na zimowe utrzymanie tych dróg. Nasza gmina należy do obwodu Celiny. W naszej
gminie jest 23,6 km dróg powiatowych, w tym: 4,7 km utrzymanych jest w IV standardzie, 7,8
km w V standardzie i 11,1 km w VI standardzie. W br. wprowadzono gps do pługów i ma to
pomóc w pracy na terenie powiatu.
Poinformowała, że w dniu dzisiejszym o godz. 16.00 odbędzie się sesja Rady Powiatu i
zgłosiła ten temat w interpelacjach, tj. wycięcie gałęzi przy drodze powiatowej.
Pan Sławomir Sobczyk poinformował, że w/w temacie zostało już wysłane drugie pismo do
Powiatu 3 tygodnie temu, na ten moment nie ma jeszcze odpowiedzi. Natomiast pan Sobczyk
domyśla się, że może być problem w regulacji stanów prawnych, bo odcinek drogi powiatowej
(od przejazdu kolejowego do wjazdu na Kowalę) usytuowany jest na 4 działkach, które są we
własności: PKP, firmy Alpol i ZPW „Trzuskawica”. Wycięcie drzew leży w gestii właściciela
nieruchomości. I jeżeli Powiat nie dojdzie do porozumienia z PKP, z firmą Alpol i ZPW
„Trzuskawica” to tych drzew nie wytną. Natomiast kosmetyka tych drzew jest bardzo
potrzebna i poprosił o przekazanie tej informacji na sesji Rady Powiatu.
Radny Andrzej Kasperek poprosił o zwrócenie uwagi na drogę w msc. Wola Murowana w
kierunku Nowin ul. Przemysłowa i ul. Perłowa - są zastoiska wodne przy poboczach i będą się
tworzyć poduszki wodne a jest to bardzo niebezpieczne. Przy oczyszczalni za firmą EKOM
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wzdłuż przystanku autobusowego – też jest zastoisko wodne i należałoby to poobniżać.
Dodał, że w Nowinach przy skrzyżowanie przy KCMB i UPS – jadąc ul. Przemysłową od
strony pieców skręcając we kierunku Woli Murowanej - jest wyrobione urwisko i tam może
dojść do urwania zawieszenia przez przejeżdżające pojazdy.
Radny Łukasz Gryń:
1. poprosił o podanie konkretnej kwoty, którą przeznacza Powiat na drogę powiatową w
Kowali w stronę Brzezin, ponieważ podobno Powiat ma dołożyć więcej niż 50%
wartości zadania;
2. zgłosił potrzebę wywiezienia liści przy blokach 33 i 38 w Sitkówce;
3. zapytał o termin spotkania radnych z władzami gminy w sprawie projektu budżetu na
rok 2018.
W odpowiedzi na pkt 2 Dyrektor ZGKiM pan Tomasz Błaszczyk poinformował, że liście
zostaną wywiezione jeszcze w tym tygodniu.
W odpowiedzi na pkt 3 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że ustali z
Przewodniczącą Rady Gminy dokładny termin - między 10-14 grudnia br. W spotkaniu będzie
uczestniczyć Skarbnik Gminy i dyrektorzy jednostek oraz dyrektorzy placówek oświatowych.
Radny Artur Podczasiak w nawiązaniu do tematu wycięcia drzew w Kowali, poinformował,
że podobna sytuacja była przy DPS w Zgórsku i w tamtym przypadku nasza OSP podcięła
gałęzie, ponieważ było to zagrożenie. Zatem należy wysłać nasze jednostki w celu wycięcia
drzew w Kowali.
Radny Andrzej Kasperek poinformował, że OSP wykonywała prace przy DPS, ale to było
wykonywane na linach, ale wówczas były silne wiatry i Komenda Straży wyraziła zgodę na te
działania. A obecnie pogoda jest spokojna i Komenda zazwyczaj odmawia wydania takiego
polecenia i wówczas takie polecenie wydaje Wójt Gminy. A żeby Wójt mógł wydać takie
polecenie to musi mieć zgodę na usunięcie drzew.
Następnie radny Andrzej Kasperek zapytał o udzielenie informacji nt. zakończenia sprawy
byłego dyrektora ZSP w Nowinach.
O godz. 11.30 na obrady sesji przybył pan Andrzej Waśko
Radca Prawny Urzędu Gminy pani Janina Michalska poinformował, że jest to sprawa
indywidualna a nie sprawa publiczna i zastanawia się czy może udzielać takich informacji.
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Dodała, że w I Instancji Sąd oddalił w całości powództwo byłego dyrektora. Natomiast w II
instancji Sąd zmienił wyrok - w stosunku do Wójta Gminy oddalił powództwo w całości,
natomiast w stosunku do pozwanego ZSP w Nowinach zasądził żądaną kwotę odszkodowania.
Jest to ostateczna decyzja, dlatego, że sprawa o tą wartość a jest to wartość poniżej 10.000 zł,
nie podlega postępowaniu w sprawie kasacyjnej. Kasacja w sprawach pracowniczych może
być rozpoznana przez Sąd Najwyższy jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę
10.000 zł. Jeżeli radny chce znać konkretną kwotę odszkodowania to należy zgłosić się do
dyrektor ZSP w Nowinach w celu podania kwoty wypłaconej z budżetu szkoły tytułem tego
zasądzonego odszkodowania.
Sołtys Sołectwa Bolechowice Zbigniew Jantura zapytał o termin rozpoczęcia prac przy
drodze w Bolechowicach.
Pan Andrzej Waśko poinformował, że w dniu dzisiejszym prace mają być rozpoczęte.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska zwróciła się do radnego Łukasza
Grynia, ponieważ w jego wirtualnym laboracie przeczytała takie zdanie:
 „Blady strach padł na radnych, co się stanie jeżeli zagłosują za uchwałą?”.
Radna stwierdziła, że nie należy do radnych lękliwych, bo gdyby do takich należała to nie
kandydowałaby w poprzednich kadencjach do Rady Gminy. Dodał, że nie zauważyła aby inni
radni bledli ze strachu. Stwierdziła, że zatem była z radnym Gryniem na różnych sesjach
Rady Gminy. Dodała, że wolałaby, aby takie dygresje nie padały, bo nie jest osobą lękliwą i
dlatego przedstawia prosto z mostu sprawy, które ją nurtują i wolałaby aby w stosunku do jej
osoby tak też się każdy radny zachowywał. A zaczynają się już wpisy głupot w internecie,
które były ciągnięte w poprzednich kadencjach. Stwierdziła, że nie jest ich zwolennikiem, nie
robi tego i zajmuje się pracą na rzecz mieszkańców i nie życzy sobie, aby jej nazwisko w
takowych laboratach się pojawiało.
Radny Łukasz Gryń stwierdził, że to bardzo dobrze, iż radna Renata Posłowska nie jest
lękliwa. Oczywiście jest to odczucie radnej i ma możliwość wypowiadania się. Natomiast
wszyscy radni są osobami publicznymi i radny Gryń nikogo nie oczernia. Pod słowami, które
wypowiada, obojętne, czy to jest podczas sesji czy w formie pisemnej, zawsze się podpisuje. I
jeżeli tak uznaje, to tak będzie i to pan Gryń będzie decydował co pisać a co nie, jeśli jest to w
granicach dobrego smaku, a tak uważa. Natomiast radna Posłowska może się z tym nie
zgodzić i w związku z powyższym radny Gryń szanuje jej zdanie i wypowiedź w tej sprawie,
natomiast nie jest to instrukcja dla radnego w jaki sposób ma się zachowywać lub nie.
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Wobec braku dalszych pytań i uwag Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję
w sprawach różnych.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Ad 11
Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że do biura rady
wpłynęła:
 odpowiedź na zapytanie radnego Eugeniusza Czerwiaka w sprawie rozdysponowania
środków z tzw. funduszu obywatelskiego dla msc. Słowik na 2018 rok;
(radny otrzymał w/w odpowiedź)
- w/w odpowiedź stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu

Ad. 12
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 11.35 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Renata Posłowska wobec wyczerpania
porządku obrad zamknęła obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych
W załączeniu do protokołu:


Zał. Nr 1 – Lista obecności Radnych Gminy Sitkówka-Nowiny;

 Zał. Nr 2 – Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 Zał. Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Sitkówka-Nowiny;
 Zał. Nr 4 – odpowiedź na zapytanie radnego Eugeniusza Czerwiaka w sprawie
rozdysponowania środków z tzw. funduszu obywatelskiego dla msc. Słowik na 2018
rok.
Protokół sporządziła:
Alina Jedynak

Obradom przewodniczyła:
Renata Posłowska
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