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 Protokół Nr XXXVII/17 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 28 grudnia 2017 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 10.02, zakończenie godzina 12.57. 

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,  

 Sołtysi z terenu Gminy (Sołtys Sołectwa Szewce-Zawada Ewa Fudali przybyła na 

sesję o godz. 10.18), 

 Pani Grażyna Górecka – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

Urzędu Gminy, 

 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, 

 Pan Tomasz Błaszczyk - dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ, 

 Pani Aneta Adamus – Główna Księgowa CUW w Nowinach, 

 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-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 XXXVI sesji. 
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5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2017 rok; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 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 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z 

upływem roku budżetowego 2017; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/298/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/299/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/300/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/301/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-

Nowiny na lata 2018-2023; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 

rok: 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy 

d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków 

e) dyskusja nad projektem budżetu 

f) głosowanie wniosków 

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok; 
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11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego; 

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego; 

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego; 

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego; 

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego; 

16) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie 

Sitkówka-Nowiny na 2018 rok; 

17) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych na 

rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach; 

18) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVII/307/13 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” w Nowinach, 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas 

nieokreślony, niezabudowanej nieruchomości gminnej w celu prowadzenia działalności 

statutowej; 

19) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Zagrody nazwy ulicy „FAMILIJNA”;  

20) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Zagrody nazwy ulicy „ŁĄKOWA”; 

21) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Zagrody nazwy ulicy „SPACEROWA”; 

22) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „LEONÓW”; 

23) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Nowiny; 

24) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych działki numer 

460/13 w miejscowości  Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

25) Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od osoby prawnej działek numer 

238/25,  238/26 i 238/28 w miejscowości  Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

26) Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki numer 62/6 

w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

27) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na termomodernizację oraz wymianę części pokrycia dachowego 

budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na rzecz Zespołu Szkół 
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Ponadpodstawowych w Nowinach; 

28) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w 

Bolechowicach; 

29) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek 

Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali; 

30) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie miasteczka ruchu drogowego 

dla dzieci na dz. nr ewid. 533/181 w  m. Nowiny  oraz  barierek i umocnienia skarpy,  

na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach; 

31) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

wykonanie nawierzchni tartanowej siłowni zewnętrznej w Nowinach na dz. nr ewid. 

533/181,  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach; 

32) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

montaż trzech kamer wraz z rejestratorem do monitorowania terenu, na rzecz jednostki 

budżetowej - Przedszkole Samorządowe im.  „Pluszowego Misia” w Nowinach; 

33) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach; 

34) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach; 

35) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/213/12 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-

Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Św. z  2013 r. z dnia 04.02.2013 r., poz. 

617); 

36) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka - 

Nowiny”; 

37) Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków 

i sposobu przyznawania tych świadczeń; 

38) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny; 
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39) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

na I półrocze 2018 roku; 

40) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku; 

41) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku. 

8. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 i 2 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Obrady XXXVII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 otworzyła  

o godz. 10.02 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak powitała Wójtów Gminy, Radnych, Sołtysów z 

terenu Gminy, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy 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.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w dniu dzisiejszym radni 

otrzymali nowy projekt budżetu z autopoprawkami Wójta Gminy: 

Przewodnicząca poinformowała, że autopoprawki były omawiane przez panią Skarbnik na 

posiedzeniach komisji. 

Zapytała czy są jakieś pytania lub uwagi do autopoprawek. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z 

autopoprawkami zawartymi w nowym projekcie budżetu. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” przyjęła porządek obrad. 
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Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że protokół był wyłożony 

do wglądu w biurze Rady Gminy. Zapytała czy są uwagi do protokołu.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVI sesji 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 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 29.11.2017 r. do 

28.12.2017 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

 

 prezentację nt. inwestycji 2017 r. 

- w/w prezentacja stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 

 

O godz. 10.18 na sesję przybyła pani Ewa Fudali Sołtys Sołectwa Szewce-Zawada 

 

Pan Wójt poinformował, że w prezentacji zostały przedstawione najważniejsze inwestycje 

roku 2017. 

Sołtys Sołectwa Zgórsko-Zagrody Stanisław Kobiec zapytał o realizację ul. Wiosennej w 

Zgórsku. 

Wójt Gminy w odpowiedzi poinformował, że ul. Wiosenna jest zaplanowana do realizacji na 

rok 2018. Dodał, że na to zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewody 

Świętokrzyskiego, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane.  

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że wraz z panem Wójtem w dniu 
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19 grudnia br. uczestniczył w posiedzeniu MZWiK. Podczas posiedzenia przyjęto budżet 

Związku na 2018 rok. W ramach tego budżetu Gmina Sitkówka-Nowiny otrzyma dotację 

celową w kwocie ponad 600.000 zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Na posiedzeniu 

została również przyjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-

2021. 

  

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w temacie. 

 

Ad. 7  

Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2017 rok 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2017 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/453/17 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: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/454/17 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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3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz 

z upływem roku budżetowego 2017 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska poinformowała, że tak jak już wspominała 

na posiedzeniach komisji w projekcie w/w uchwały będą drobne zmiany, wynikające z tego, 

że w między czasie zostały już zawarte umowy na konkretne zadania. I zostały wprowadzone 

autopoprawki Wójta Gminy w zakresie inwestycji oświetlenie ulicznego – poz. 20, 21, 22 i 23 

– zostały zmniejszone nakłady na te zdania łącznie na kwotę prawie 60.000 zł.  

Jednocześnie w Załączniku nr 2 w dziale 900 rozbito dwie kwoty na paragrafy: 605 było z 

zerem a teraz jest 605, zero i siódemki. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska stwierdziła, że w projekcie uchwały 

nie ma zawartych inwestycji w Kowali - droga w Małej Kowali i droga, która ma być 

wykonana wspólnie z Powiatem Kieleckim. A to są przecież wydatki niewygasające. 

Pan Andrzej Waśko poinformował, że droga w Małej Kowali została przewidziana do 

realizacji w roku 2018 ze względu na pewne problemy z punktu widzenia formalnego jeśli 

chodzi o kanały światłowodowe i w związku z tym w roku bieżącym nie została podpisana 

umowa z wykonawcą na realizację tego zadania – a tylko takie inwestycje, które mają 

podpisane umowy mogą się znaleźć w tym projekcie uchwały jako środki niewygasające.  

Natomiast droga z Kowali do Brzezin jest również ujęta w budżecie roku 2018, jako 

dofinansowanie – dotacja dla Powiatu Kieleckiego. 

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i 

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które 

nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/455/17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017. 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/298/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/298/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
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dla Powiatu Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/456/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/298/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/299/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/299/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/457/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/299/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/300/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/300/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/458/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/300/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego. 
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7) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/301/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/301/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/459/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXV/301/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-

Nowiny na lata 2018-2023 

 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała: 

 Uchwałę Nr 2750/2017 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 5 grudnia 2017 

roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023 

- opinia pozytywna 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 11 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/460/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 

2018 rok 
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Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt budżetu na 2018 rok radni 

otrzymali w ustawowym terminie. Były analizy i dyskusję nad nim. 

 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała: 

 projekt uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok 

 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała: 

 Uchwałę Nr 2749/2017 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 5 grudnia 2017 

roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 

2018 rok 

- opinia pozytywna 

 

c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy 

Radna Edyta Giemza - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię Komisji dot. 

projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu 

 

Radny Artur Podczasiak - Przewodniczący Komisji Inwestycji, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej odczytał opinię Komisji dot. projektu budżetu 

Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu 

 

Radna Renata Krzysiek-Nowakowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odczytała opinię Komisji dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu 

 

Radny Marcin Wojcieszyński - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki 

Społecznej i Zdrowia odczytał opinię Komisji dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2018 rok 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu 
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Radny Waldemar Kasprzyk - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Gospodarki Nieruchomościami odczytał opinię Komisji dot. projektu budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2018 rok 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu 

 

d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił: 

 prezentację nt. projektu budżetu Gminy na  2018 r. 

- w/w prezentacja stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu 

 

Pan Wójt podziękował za pozytywne opinie nt. projektu budżetu gminy na 2018 rok i 

zawnioskował o przyjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z autopoprawkami. 

  

e) dyskusja nad projektem budżetu 

Radny Łukasz Gryń poinformował, że nie wszyscy radni zdołali się przekonać na 

posiedzeniach komisji do projektu budżetu. Dodał, że Wójt przedstawił bardzo ciekawą 

prezentację, wyglądającą bardzo ambitnie ale nie wie czy realnie. Wątpliwości są ponieważ 

pokazał to rok 2017 – tzn. jest w tym budżecie praktycznie wszystko, ale nie wszystko się 

udaje realizować. Później się nagle okazuje, że część z tych inwestycji, za którymi się 

opowiadali radni, albo jest przenoszona i to jest właśnie ta WPF, albo przerzucane jest na inne 

inwestycje. W związku z tym nie do końca radny wie, czy rzeczywiście będzie tak a nie 

inaczej.  

 

O godz. 11.11 z sali obrad wyszedł radny Artur Podczasiak 

 

Radny Łukasz Gryń stwierdził, że w trakcie roku, to co radnym przeszkadzało w 

poprzedniej kadencji – również Panu Wójtowi – szufladkuje się radnych wrzucając wiele 

projektów w jeden, również takich z którymi się poszczególni radni nie zgadzają, no i niestety 

radni albo przyjmą całość albo nie. W ubiegłym roku radny Gryń wstrzymał się od głosu przy 

podejmowaniu uchwały budżetowej, w tym roku zapytał swoich wyborców, swoich 

mieszkańców -  i jego głos przy głosowaniu projektu budżetu będzie odzwierciedleniem 

głosów wyborców.  

Radny Eugeniusz Czerwiak zapytał o inwestycję drogowo-oświetleniową przy nowym 

bloku w Zagrodach. 

Pan Andrzej Waśko poinformował, że w projekcie budżetu na rok 2018 to zadanie jest ujęte.  
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Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że w 

przedstawionej prezentacji nie dało się ująć każdej inwestycji, ponieważ jest ich około stu. 

Ale to nie zmienia postaci rzeczy ponieważ radni nie głosują nad prezentacja tylko głosują 

projekt budżetu, w którym wszystkie te inwestycje są wymienione. Zał. Nr 3 – poz. 2.4 

przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. 544 obręb Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny kwota 

170.000 zł, na rok 2018 kwota 150.000 zł. 

Radny Andrzej Kasperek stwierdził, że też nie jest zadowolony z projektu budżetu, 

ponieważ w większości to wszystko są obiecanki. W ubiegłym roku wstrzymał się, bo jeszcze 

nie było pewności, ale było 200.000 zł dla powiatu na drogę w Woli Murowanej i okazuje się, 

że radny głosował wówczas za przesunięciem komuś innemu tych pieniędzy. Zapytał czemu 

te pieniądze nie zostały w sołectwie? Dodał, że to są pytania mieszkańców a z inwestycji w 

innych sołectwach daje się 60% do Powiatu a w Woli Murowanej nie ma nic. Za 70.000 zł to 

można 2 płyty wymienić w chodniku. Zapytał gdzie są pozostałe obietnice? Zatoczka wokół 

kościoła miała być już zrobiona, ludzie czekają i pytają. I dlatego nie wierzy i będzie 

przeciwny temu – nie wszystkim inwestycjom, ale jeżeli głosuje się nad całością to radny 

będzie przeciwny. A mieszkańcy mówią, że plac zabaw miała wykonać firma a nie własnymi 

środkami i dlatego też nie jest z tego zadowolony. Temat priorytetowy – odwodnienie – 

wczoraj radny osobiście dzwonił, bo było straszne oblodzenie. Zapytał czy gmina się 

przymierza wykonać to odwodnienie?  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w nawiązaniu do słów radnego Kasperka stwierdził, 

że budżet jest materia żywą, w trakcie roku zdarzają się różne sytuacje. To o czym 

dyskutujemy dziś jest planem - planujemy pewne wydatki i inwestycje. Pan Wójt zapewnił, że 

Urząd dokłada wszelkich starań, aby każda z pozycji, która została zaplanowana w budżecie, 

została również zrealizowana. Natomiast nie zawsze się udaje wszystko zrealizować, z 

różnych względów – np. ze względu spraw zamówień publicznych, czy pewnych formalności, 

których trzeba dopełnić, bo są takie wymogi. Zatem nie jest to kwestia „chcenia czy 

niechcenia”, czy złej woli, tylko pewnych sytuacji z którymi trzeba się mierzyć i one są często 

długotrwałe.  

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek w odniesieniu do wypowiedzi radnego Kasperka, 

stwierdził, że cieszy się iż radny tak troszczy się o mieszkańców Woli Murowanej, swoich 

wyborców, ale Zastępca Wójta też troszczy się o mieszkańców, ponieważ został wybrany na 

radnego - 160 osób mu zaufało. To jest prawie 70% poparcia mieszkańców Woli Murowanej. 

Pan radny Kasperek został wybrany na radnego w innych okolicznościach, ponieważ takiej 

weryfikacji nie było. Ale Zastępca wierzy, że radny Kasperek ma dobre intencje i zależy mu 

na miejscowości Wola Murowana.  
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O godz. 11.18 do sali obrad wrócił radny Artur Podczasiak 

 

Zastępca Wójta dodał, że jest w stałym kontakcie z mieszkańcami i może powiedzieć, że te 

inwestycje, które zostały obiecane mieszkańcom to będą zrealizowane, ponieważ już zostało 

wiele zrobione – zostały pozyskane grunty pod wykonanie w przyszłości placu zabaw, boiska 

wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej. A to jest bardzo dużo ponieważ sami radni wiedzą ile 

to jest formalności, starań, jak również środków. I jeżeli chodzi o msc. Wola Murowana to 

jest bardzo dużo. 

Kolejna inwestycją jest wykonanie drogi na ul. Wspólnej – została podpisana umowa z firmą 

Dukt na kwotę ponad 570.000 zł (droga, odwodnienie, chodnik, oświetlenie). Do końca maja 

ta inwestycja będzie wykonana. Zostały również przekazane środki na drogę w Woli 

Murowanej, ponieważ jeden odcinek od remizy do kościoła został zrobiony – została 

wymieniona nawierzchnia, wymieniony chodnik. I radny Kasperek dobrze wie, że zostały 

zabezpieczone środki w kwocie dotacji dla Powiatu około 200.000 zł. Chcieliśmy tę 

inwestycje zrobić, ale okazało się, że w Powiecie Kieleckim Zarząd i Rada akurat na ten cel 

środków nie przeznaczyła. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta inwestycja został zrobiona 

w przyszłym roku, ponieważ w budżecie roku 2018 jest zabezpieczona kwota na to zadanie. 

Również są zaplanowane środki na budowę placu zabaw. Zatem nie można mówić, że w Woli 

Murowanej to się nic nie robi, że nie ma żadnych inwestycji. A jest bardzo dużo robione i jest 

wiele inwestycji, np. wykonanie projektu zatoczki parkingowej przy kościele. Długo trwały 

formalności ponieważ trzeba było pozyskać grunty od mieszkańców, trzeba było zlecić 

wykonanie projektu a to wszystko trwa. I teraz można to zadanie realizować. I radny 

Kasperek nie może mówić, że Wola Murowana jest taką miejscowością, w której się nic nie 

robi, bo jak Wójt zaprezentował projekt budżetu to w każdej miejscowości i w każdym 

sołectwie będą realizowane inwestycje i to na taką skalę gdzie Zastępca Wójta sobie nie 

przypomina, będąc w poprzedniej kadencji radnym, i radny Gryń też przychodził często na 

sesje i często krytykował radnych i był bardzo przychylny w stosunku do poprzedniego 

Wójta, natomiast wówczas nie było takiego budżetu, a jest to budżet marzeń, budżet 

proinwestycyjny i nasza Gmina się rozwija i zmienia się jej oblicze. I na przestrzeni tej jednej 

kadencji zostanie zrobione tyle ile nie zostało zrobione przez 12 lat.  

Radny Łukasz Gryń stwierdził, że jest osobą, która na przestrzeni lat dostrzega plusy i 

minusy, zarówno poprzednika i obecnego Pana Wójta. I jeżeli będą sytuację, w których 

będzie mógł wspierać Pana Wójta, to tak też będzie. Natomiast w sytuacji, w której, w opinii  

radnego, dzieją się rzeczy, które nie mają jego akceptacji i ludzi z którymi rozmawia, to tak 
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też nie będzie. W związku z powyższym odwołał się do słów, które wypowiedział prawie 

równy rok temu - to jest głos radnego i prosi o jego uszanowanie.  

Radny Gryń dodał, że rozmawiał z panem Wójtem wielokrotnie i trochę ubolewa, że 

jakakolwiek krytyka jest odbierana w sposób taki, że chce się źle a tak nie jest. A że tak jest 

odbierane to trudno. Podkreślił, że w sytuacjach w których, uważa, że podejmowane są 

uchwały czy też decyduje się o sprawach ważnych dla mieszkańców, to jest zawsze głos 

radnego, jak widać po różnych głosowaniach. Jeżeli radny ma jakiekolwiek wątpliwości to 

takiego poparcia nie daje. 

Radny Andrzej Kasperek powtórzył, że nie cały budżet mu nie pasuje, tylko niektóre 

zapisy. Zwracając się do Zastępcy Wójta Gminy stwierdził, że to iż uzyskał tyle głosów w 

wyborach to zasługa jest m.in. radnego Kasperka. Dodał, że Zastępca Wójta chodził osobiście 

i obiecywał mieszkańcom, że przy kościele będzie już zrobione. Drugi temat – odwodnienie – 

to może te 70.000 przekazać tylko na odwodnienie, bo nie da się jeździć drogą.  

Radny Artur Podczasiak stwierdził, że jak słucha co mówi radny Gryń – że kieruje się 

dobrem mieszkańców i w ogóle mieszkańcy – to się zastanawia czy radny Gryń rozmawiał z 

mieszkańcami np. Szewc, którzy chcą remizy i powiedzieli radnemu, że nie chcą tej remizy? 

Albo z mieszkańcami Nowin i powiedzieli, żeby nie budować placu zabaw, kotłowni. Dodał, 

że radny Gryń rozmawia z osobami, z którymi chce rozmawiać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poprosiła o wypowiedzi w sprawie projektu 

budżetu na 2018 rok, a polemika będzie w przerwie. 

Radny Łukasz Gryń stwierdził, że ucina polemikę, ponieważ mieszkańcy Szewc czy 

mieszkańcy Nowin mają też swoich radnych, natomiast radny Podczasiak porusza kwestie 

zupełnie wyciągnięte nie wiadomo skąd. Radny Gryń dodał, że w przeciwieństwie do radnego 

Podczasiaka rozmawia z mieszkańcami. 

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję 

 

f) głosowanie wniosków 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformował, że nie wpłynęły żadne 

wnioski. 

 

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 
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Rada Gminy w głosowaniu: 11 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/461/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2018 rok. 

 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz podziękował, że przyjęcie 

budżetu Gminy na 2018 rok. Podziękował tym radnym, którzy głosowali za przyjęciem tego 

budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o głosy sprzeciwu to ci radni nigdy nie wyrazili żadnych 

pisemnych wniosków co dokładnie, konkretnie nie jest po ich myśli. Jest uchwała, która 

mówi o pracach nad projektem budżetu, która jest stosowana – projekt budżetu był 

przedstawiony Radzie Gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zgodnie też z 

uchwałą do 15 listopada. Do końca listopada był czas na złożenie wniosków. Tych wniosków 

nie było. Pan Wójt przyjmuje pewne głosy sprzeciwu jako jakąś naukę i też one są ważne z 

punktu widzenia radnych i pana Wójta. Pan Wójt w imieniu swoim i pracowników stwierdził, 

że dołoży wszelkich starań, aby radnym pokazać, że da się ten budżet zrealizować.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.  

Przerwa od godz. 11.27 do godz. 11.46. 

Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy. 

Po przerwie na obrady sesji nie wrócili: pan Tomasz Błaszczyk, pan Jacek Chudzicki, 

pan Marcin Król. 

 

Ad. 7 – c.d. 

Podjęcie uchwał: 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/462/17 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 
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11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego  

(150.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T w m. Kowala) 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/463/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego 

(50.000 zł - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T (ul. Perłowa) z 

drogą gminną nr 377004T (ul. Białe Zagłębie) 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/464/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego  

(80.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T w msc. Szewce) 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/465/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
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Kieleckiego. 

 

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego 

(70.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T w msc. Wola Murowana na 

odcinku od Oczyszczalni Ścieków do granicy Gminy Sitkówka-Nowiny) 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/466/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

 

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego 

(6.000 zł – program Ograniczenie skutków niepełnosprawności) 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/467/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

 

16) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w 

Gminie Sitkówka-Nowiny na 2018 rok 

 

O godz. 11.50 po przerwie na obrady sesji wrócił pan Marcin Król 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie 

Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/468/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie 

Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

 

17) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników 

majątkowych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników 

majątkowych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” 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 – XXXVII/469/17 w sprawie przekazania w użytkowanie składników 

majątkowych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach. 

 

18) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVII/307/13 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” w Nowinach, 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas 

nieokreślony, niezabudowanej nieruchomości gminnej w celu prowadzenia 

działalności statutowej 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVII/307/13 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” w Nowinach, ograniczonego 

prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, 

niezabudowanej nieruchomości gminnej w celu prowadzenia działalności statutowej. 

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 – XXXVII/470/17 w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVII/307/13 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” w Nowinach, ograniczonego 

prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, 

niezabudowanej nieruchomości gminnej w celu prowadzenia działalności statutowej. 

 

19) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Zagrody nazwy ulicy „FAMILIJNA” 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Zagrody nazwy ulicy „FAMILIJNA”. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/471/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „FAMILIJNA”. 

 

20) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Zagrody nazwy ulicy „ŁĄKOWA” 

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i 

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-

Nowiny w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „ŁĄKOWA”. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/472/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „ŁĄKOWA”. 

 

21) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Zagrody nazwy ulicy „SPACEROWA” 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Zagrody nazwy ulicy „SPACEROWA”. 

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 – XXXVII/473/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w miejscowości Zagrody nazwy ulicy „SPACEROWA”. 

 

22) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „LEONÓW” 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „LEONÓW”. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/474/17 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „LEONÓW”. 

 

23) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/475/17 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Nowiny. 

 

24) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych działki 

numer 460/13 w miejscowości  Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych 

działki numer 460/13 w miejscowości  Wola Murowana 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 – XXXVII/476/17 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych 
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działki numer 460/13 w miejscowości  Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

25) Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od osoby prawnej działek numer 

238/25,  238/26 i 238/28 w miejscowości  Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od osoby prawnej działek 

numer 238/25,  238/26 i 238/28 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: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/477/17 w sprawie odpłatnego nabycia od osoby prawnej działek 

numer 238/25,  238/26 i 238/28 w miejscowości  Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

26) Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki numer 

62/6 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki 

numer 62/6 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 – XXXVII/478/17 w sprawie odpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki 

numer 62/6 w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

27) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

termomodernizację oraz wymianę części pokrycia dachowego budynku Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na rzecz Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych 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 termomodernizację oraz wymianę części pokrycia dachowego budynku 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na rzecz Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Nowinach. 

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 – XXXVII/479/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na termomodernizację oraz wymianę części pokrycia dachowego budynku 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na rzecz Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Nowinach. 

 

28) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w 

Bolechowicach 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych 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 – XXXVII/480/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach. 

 

29) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek 

Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali 

 

O godz. 11.56 po przerwie na obrady sesji wrócił pan Tomasz Błaszczyk 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek 

Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych 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 – XXXVII/481/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych 
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poniesionych na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek 

Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali. 

 

30) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie miasteczka ruchu 

drogowego dla dzieci na dz. nr ewid. 533/181 w  m. Nowiny  oraz  barierek i 

umocnienia skarpy,  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nowinach 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie miasteczka ruchu 

drogowego dla dzieci na dz. nr ewid. 533/181 w  m. Nowiny  oraz  barierek i umocnienia 

skarpy,  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/482/17 w sprawie przekazania w użytkowanie miasteczka ruchu 

drogowego dla dzieci na dz. nr ewid. 533/181 w  m. Nowiny  oraz  barierek i umocnienia 

skarpy,  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

 

31) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

wykonanie nawierzchni tartanowej siłowni zewnętrznej w Nowinach na dz. nr 

ewid. 533/181,  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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 nawierzchni tartanowej siłowni zewnętrznej w Nowinach na dz. 

nr ewid. 533/181,  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/483/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na wykonanie nawierzchni tartanowej siłowni zewnętrznej w Nowinach na dz. 

nr ewid. 533/181,  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

 

32) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

montaż trzech kamer wraz z rejestratorem do monitorowania terenu, na rzecz 
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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 montaż trzech kamer wraz z rejestratorem do monitorowania terenu, 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 – XXXVII/484/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na montaż trzech kamer wraz z rejestratorem do monitorowania terenu, na rzecz 

jednostki budżetowej - Przedszkole Samorządowe im.  „Pluszowego Misia” w Nowinach. 

 

33) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny 

do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/485/17 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny 

do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

34) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

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 – XXXVII/486/17 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny 

do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

35) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/213/12 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-

Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Św. z  2013 r. z dnia 04.02.2013 r., poz. 

617) 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/213/12 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów (Dz. Urz. Woj. Św. z  2013 r. z dnia 04.02.2013 r., poz. 617). 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/487/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/213/12 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów (Dz. Urz. Woj. Św. z  2013 r. z dnia 04.02.2013 r., poz. 617). 

 

36) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka 

- Nowiny” 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt w/w uchwały był omawiany na 

posiedzeniach komisji rady. I była to również inicjatywa niektórych radnych – były zgłaszane 

do pana Wójta takie propozycje. 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy 
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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 – XXXVII/488/17 w sprawie przyjęcia Programu „Karta Seniora Gminy 

Sitkówka - Nowiny”. 

 

37) Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 

warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i 

sposobu przyznawania tych świadczeń. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/489/17 w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w 

ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 

warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń. 

 

38) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

przedstawiła uzasadnienie o uznanie skargi za bezzasadną. Odczytała fragment z końcowej 

sentencji: 

 „Komisja nie kwestionuje tego, że na dzień 9.10.2017 r. nie wszystkie informacje, 

ewidencje, czy też dokumenty zawarte w skardze były opublikowane na stronie BIP 

Gminy. Jednakże skarga została przez radnych złożona w dniu 17.11.2017 r. i 

zarówno na dzień jej złożenia, czy też rozpoznawania, zawarte w skardze zarzuty są 

bezprzedmiotowe”.  

 

Radny Łukasz Gryń stwierdził, że przeczytał uzasadnienie do uchwały i stwierdził, że 

spodziewał się trochę więcej ze strony Komisji Rewizyjnej. Radni, którzy wnieśli skargę 

podnieśli szereg zarzutów na konkretny dzień, tj. 9 października 2017 r. – co zostało ujęta, 
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natomiast data złożenia tj. 17 listopada 2017 r. nie ma tu nic właściwie do rzeczy. W tym 

okresie radni też obserwowali wzmożone działania na rzecz uzupełniania tych wszystkich 

informacji, co oczywiście jest jak najbardziej słuszne, natomiast datą faktyczną jest  

9 październik 2017 r. i to wszystkie przecież jest do sprawdzenia, ale to już nie radnemu 

oceniać. Radny dodał, że nie będzie swojego sądu opierał, natomiast opinie z którymi radni 

mieli okazję się zapoznawać i przedstawiać również swoje stanowisko na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej, na którą zostali zaproszeni – były co najmniej dziwne. Ale nie będzie tego 

komentował, wszystko będzie można znaleźć w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

Warto się z nim zapoznać, bo radny nie chciałby powielać wszystkich artykułów. Ale jak 

widać nie wiele to przynosi. 

  

Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i 

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy 

Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 10 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/490/17 w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny. 

 

39) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny na I półrocze 2018 roku 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/491/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku. 

 

40) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej 
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Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/492/17 w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku. 

 

41) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o naniesienie poprawki w tytule Załącznika nr 2 do 

uchwały plan pracy Komisji Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki 

Komunalnej: 

 zamiast „2017 roku” powinno być wpisane „2018 roku”. 

 

Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i 

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenie planów pracy komisji 

stałych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXXVII/493/17 w sprawie zatwierdzenie planów pracy komisji stałych 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku. 

 

Ad. 8 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformował, że na wniosek radnych 

napisała wniosek do Wójta Gminy, który zostanie przekazany panu Wójtowi po sesji. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak odczytała: 

 wniosek dot. przygotowywania osobnych projektów uchwał w sprawie zmian w 

budżecie gminy. 

- w/w wniosek stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu 

 

Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem w/w 

wniosku. 
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W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” 

przyjęła wniosek dot. przygotowywania osobnych projektów uchwał w sprawie zmian w 

budżecie gminy. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w nawiązaniu do w/w wniosku stwierdził, że jest 

mocno zaskoczony takim wnioskiem pani Przewodniczącej. Dodał, że generalnie nie 

praktykuje się tego, że każda zmiana w budżecie jest rozpisana osobna uchwałą. W tym 

momencie każda zmiana paragrafu, gdyby była osobną uchwałą robiona, to należałoby się 

zastanowić co się stanie jeżeli jeden z paragrafów nie zostanie przyjęty. Musi być cały budżet 

w jakiś sposób podsumowany, połączony. Zatem i tak trzeba by było podjąć uchwałę na 

zasadzie podsumowania zmian. Zawsze tak jest, że radni otrzymują projekt zmiany 

budżetowej w materiałach na sesję zgodnie ze Statutem - na 7 dni przed sesją. Czasem się 

zdarza, że projekt zmian WPF jest 2-3 dni później dostarczany. Jeżeli radni mają jakiekolwiek 

pytania, wątpliwości czy zastrzeżenia do tej zmiany w budżecie, to zawsze mają możliwość 

na posiedzeniach komisji złożenia wniosku, który będzie później przez Wójta uwzględniany. 

Nigdy w dotychczasowym okresie kadencji nie było wniosku w którym radni np. negatywnie 

opiniowali jakąś zmianę. A zawsze można to zrobić.  

Pan Wójt stwierdził, że o ile realizacja tego wniosku będzie możliwa to będzie można tak 

zrobić, tylko że wówczas zmian do budżetu przyjmowanych na jednej sesji będzie 

kilkanaście. Dodał, że to też trzeba będzie podsumować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że była po poprzedniej sesji 

rady u pana Wójta i to pan Wójt powiedział, żeby złożyć taki wniosek. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdził, że wówczas powiedział, że jeżeli radni 

mają zastrzeżenia do konkretnej zmiany to należy złożyć wniosek do tej zmiany. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak stwierdził, że mówiła ogólnie o tym o czym 

mówione było w poprzedniej kadencji – że wrzucane jest wszystko do „jednego worka”.  

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska poinformowała, że realizacja tego wniosku 

jest niemożliwa ze względów technicznych. Np. Zał. Nr 3 inwestycje – należy w nim 

pokazywać plan po zmianie. Zatem, jeżeli w sesji listopadowej było 27 zmian w inwestycjach 

to musiałoby być 27 uchwał i w drugiej uchwale należałoby by nanieść plan po zmianie 

pierwszej i tak w kolejnych uchwałach – należałoby w każdej kolejnej uchwale pokazywać 

zmiany wynikające z wcześniej podjętej uchwały. A na koniec i tak musiałaby być zbiorcza 

uchwała. Zatem technicznie jest to raczej nie wykonalne. Dodała, że nie wiadomo jak by na 

taką praktykę zareagowała RIO w Kielcach.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak stwierdziła, że jeżeli jest to technicznie nie 

do wykonania to nic na siłę nie trzeba robić. 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska dodała, że jeżeli są drobne zmiany w 

budżecie np. 2 czy 3, to można to zrobić, ale jeżeli jest większa ilość zmian to pani Skarbnik 

technicznie nie widzi możliwości wykonania, ponieważ zawsze musi być teks jednolity 

uchwały i po przegłosowaniu pierwszej uchwały trzeba by nanieść zmiany i tak po każdej 

kolejnej uchwale.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała radnych gminy, że nie ma 

możliwości przygotowywania każdej zmiany wprowadzanej do budżetu osobną uchwałą.  

Radny Łukasz Gryń stwierdził, że nikt tu nikomu nie chce narzucać więcej pracy, natomiast 

właśnie to jest powód dla którego radni się zastanawiają. I nikt nie chce kwestionować 

jakiekolwiek zmiany w budżecie czy inwestycji w danej miejscowości, bo wszyscy są zdania, 

że działać i robić dla ludzi powinno się wszędzie. Ale niektórzy radni nie zgadzają się w 

pewnych sytuacjach na tzw. rozłożenie pewnych inwestycji w czasie. Oczywiście każdy 

będzie zabiegał o swoich mieszkańców i tak jest w tym przypadku i zgadza się z tym, bo jako 

wolny słuchać w poprzedniej kadencji radni dokładnie w taki sam sposób argumentowali, że 

wrzuca się wszystko do „jednego worka”. Teraz nagle zmienia się sytuacja – albo się da albo 

się nie da. To w takim razie radny czegoś nie rozumie. 

Druga sprawa – nie będzie to konieczne, bo np. w pierwszym lub w drugim roku dzięki 

uprzejmości pana Wójta radni spotykali się na konsultacjach. Np. w przypadku omawiania 

budżetu placówek oświatowych zdecydowana większość radnych uczestniczyła, i wówczas 

wyglądało to trochę inaczej niż na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w dniu 13 grudnia br. 

gdzie radni mogli popatrzeć na te zmiany a zrobić właściwie nic nie można było. A można 

było przecież siąść i podyskutować, bo były takie dyskusje w pierwszych latach kadencji. A 

teraz się nie dało. W związku z powyższym radny Gryń poprosił, aby nie mieć pretensji, że 

jeden czy drugi radny czegoś oczekuje, bo po to radni zostali wybrani, aby prezentować swoje 

poglądy, poglądy swoich wyborców i tak po prostu jest i należy to uszanować.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska zapytała:  

 czy w związku ze zmianą od nowego roku firmy, która będzie odbierała odpady 

komunalne z terenu gminy, zmieni się również harmonogram ich odbioru? 

 kiedy zostaną ustawione oznaczenia nazw ulic w Kowali? 

Pan Sławomir Sobczyk w odpowiedzi poinformował, że  

 w „Głosie Nowin” i na stronie internetowej gminy jest zamieszony nowy 

harmonogram odbioru odpadów. Dodatkowo przy dostarczaniu nowych koszy dla 
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mieszkańców, firma zobowiązała się dostarczyć informacje kiedy ten odbiór będzie. 

Pan Sobczyk poinformował, że na bieżąco również mieszkańcy są informowani, 

ponieważ codziennie jest w tym temacie około 30 telefonów.  

 oznaczenia ulic w Kowali zostaną zamieszczone niezwłocznie jak to będzie możliwe.  

 

Radny Andrzej Kasperek: 

 zaproponował, aby w ramach promocji oznakować gminny służbowy samochód, aby 

było widoczne że jest z Gminy Sitkówka-Nowiny. Bus jeździ po całej Polsce i byłaby 

to „żywa” reklama naszej gminy. Takie rozwiązanie zastosowała Gmina Chęciny; 

 poinformował, że przy balustradzie w Woli Murowanej przy moście kolejowym wpadł 

samochód; 

Pan Andrzej Waśko w odniesieniu do w/w tematu poinformował, że sprawa jest 

zgłoszona do Powiatu;  

 poprosił o zwrócenie szczególnie w zimie uwagi, że między posesją nr 28 i nr 29   

w Woli Murowanej, robi się „lodowisko” na drodze; 

 poinformował, że Miasto Kielce wprowadziło poprzez MOPS czujniki czadu u osób 

starszych. Poprosił o zastanowienie się nad takim rozwiązaniem w naszej gminie; 

Przewodnicząca Rady Gminy w odniesieniu do w/w tematu poinformowała, że 

należy złożyć wniosek w tej sprawie; 

 poinformował, że w Gminie Chęciny codziennie na stronie internetowej jest 

ponawiane co jest robione i co się dzieje w danej miejscowości. Na naszej stronie jest 

tylko jedna informacja na dany dzień; 

Wójt Gminy w odniesieniu do w/w tematu poinformował, że od sierpnia br. 

funkcjonuje w naszej gminie system zgłaszania potrzeb obywatelskich tzw. SZOP. Na 

naszej stronie internetowej jest odnośnik i można zgłosić problem. Pracownicy mają 

dostęp do tej aplikacji, wszystkie zgłoszenia trafiają bezpośrednio do pracowników 

odpowiedzialnych za dany obszar działalności i ta aplikacja została wprowadzona w 

naszej gminie wcześniej niż w Gminie Chęciny; 

 w imieniu pracowników oczyszczalni ścieków i pracowników firm z nią 

sąsiadujących, poprosił o zgłoszenie do Starostwa Powiatowego potrzeby wykonania 

chodnika na odcinku od oczyszczalni ścieków w kierunku Woli Murowanej. 

 

Radny Łukasz Gryń poprosił pana Andrzeja Waśko o interwencję dot. 2 lamp 

oświetleniowych w Kowali między posesjami nr 14 a nr 16 i przy posesji nr 39. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że jest małe 

zainteresowanie remizą w Kowali jako salą weselną (w ubiegłym roku było tylko 2 wesela i 

kilak małych imprez). Zasugerowała aby wziąć pod rozwagę, aby udostępnić tą salę jako salę 

szkoleń, aby to przynosiło jakieś dochody. 

Wójt Gminy poinformował, że bierze takie rozwiązanie pod uwagę. W przyszłym roku 

planowane jest tzw. „odświeżenie” tej sali. Są już wykonane nowe łazienki i będą podjęte 

próby zareklamowania tego miejsca, aby ta sala była wykorzystywana. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły  

do Biura Rady w okresie między sesjami: 

 pismo od mieszkanki Nowin - skarga na urzędników GOPS w Sitkówce-Nowinach; 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że skarga została przekazana wg 

właściwości do kierownika GOPS, który ma rozpatrzyć zarzuty skargi dot. pracowników 

jednostki. Natomiast Rada Gminy rozpozna zarzuty dot. kierownika GOPS. W dniu 

dzisiejszym o godz. 13.15 zaplanowane jest posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny podczas, którego będzie rozpatrywana i analizowana skarga. Skarga 

była do wglądu, do zapoznania się w biurze rady, o czym Przewodnicząca informowała 

radnych.; 

 

 pismo od Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tyszki dot. 

projektu ustawy zgłoszonego przez posłów PiS – zmiany Kodeksu Wyborczego;  

 pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dot. programu Mieszkanie Plus w 

ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego; 

 pismo od Przewodniczącej Zarządu Osiedla Nowiny - protokół z posiedzenia 

Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych w Nowinach z dnia 29.11.2017 r. dot. 

współpracy ZGKiM z Zarządami Wspólnot; 

 pismo  od emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny (adresowane do Rady Gminy i Wójta 

Gminy) dot. powołania Rady Seniorów wraz z listą poparcia. 

- w/w pisma do wglądu w biurze rady. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformował, że na sesji jest obecna mieszkanka Trzcianek - 

przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny, która złożyła w/w pismo dot. 

powołania Rady Seniorów i zabierze głos w sprawie. 
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Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny Pani.      

………………………………..zapytała jak nazywa się radny, który reprezentuje Trzcianki, 

ponieważ do tej pory nie wie kto to jest. 

Radny Robert Mularczyk powiedział, że on reprezentuje Trzcianki. 

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny 

stwierdziła, że nigdy radnego nie widziała, nie było żadnego spotkania z nim i mieszkańcami, 

nigdy radny nie interweniował i przez okres ostatnich 3 lat nie interesował się co potrzebne 

jest mieszkańcom Trzcianek, a szczególnie osobom mieszkającym przy przejeździe.  

A wszystkie wnioski dot. potrzeb mieszkańców były złożone do pana Wójta i Rady Gminy. 

Niestety mijają lata, kadencja się kończy a pan Wójt obiecał wiele przed wyborami, natomiast 

do tej pory nic nie jest zrobione. Prawie pół roku temu został złożony wniosek o przejście 

kolejowe w Sitkówce, gdzie zostało ono przekazane do PKP. Mieszkanka Trzcianek - 

przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny, była w biurze PKP i poinformowano 

ją, że to pismo jest złożone i na tym koniec. A ktoś doradził aby pójść do Wójta lub Rady aby 

poparli ten wniosek, bo któregoś dnia ktoś się tam zabije. 

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny, 

poinformowała, że są kolejne tematy, tj. chodniki, ścieżki rowerowe, gaz, droga na Trzcianki 

– przez parę lat Trzcianki są bez żadnych inwestycji – ani za poprzedniego Wójta ani za 

obecnego. Stwierdziła, że radny Mularczyk nawet nie wie o wszystkich potrzebach 

mieszkańców Trzcianek, bo mieszkańcy radnego nie znają. Pan Wójta ani Rada Gminy nigdy 

na żadne pisma nie odpowiedzieli. Zatem co dalej ze sprawami msc. Trzcianek.  

 

O godz. 12.33 z sali obrad wyszła radna Edyta Giemza 

 

Dodała, że radny Mularczyk nie mieszka w Trzciankach, tylko w Nowinach. A prawo 

wyborczy powinno być takie, że radny powinien być z każdej miejscowości, ponieważ zna on 

problemy tej społeczności. A obecny radny Trzcinek nie zna tych problemów, nie kontaktuje 

się z mieszkańcami. Poprzednia radna miała co miesiąc spotkania z mieszkańcami. Nie było 

sali to spotkania były organizowane na ulicy. Jednak inicjatyw ze strony obecnego radnego 

nie ma żadnej, ani ze strony gminy też.  

Zapytała pana Wójta czy może w „Głosie Nowin” opublikować list otwarty, ponieważ w 

gazecie nie ma informacji o tym co się będzie działo, tylko informacje o tym co już się 

wydarzyło. A powinna być informacje o tym co się wydarzy, np. że będzie spotkanie, że 

będzie sesja, co zaplanował Wójt czy Rada, itp. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że pisma mieszkanki 
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Trzcianek, które wpływają są adresowane do pana Wójta, z powiadomieniem Rady Gminy. I 

wszystkie pisma, które wpływają są rejestrowane w biurze rady, są odczytane na sesji z 

informacją że są do zapoznania się w biurze rady. Także radni mają dostęp do pism, które są 

prze Panią składane z powiadomieniem rady. W związku z tym, że Przewodnicząca Rady 

Gminy nie jest głównym adresatem to nie odpisuje, a to są pisma powiadamiające. Natomiast 

jeżeli pismo jest zaadresowane do Rady Gminy, wówczas Przewodnicząca odpowiada na nie.    

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny, stwierdziła, 

że wszystkie pisma są wysyłane do Rady Gminy i Wójta Gminy a odpowiedzi nie ma żadnej 

przez rok. Dlatego pyta się do kogo ma się zwrócić jako mieszkanka Trzcianek? 

Przewodnicząca Rady Gminy twierdzi, że pisma są odczytywane na sesji, ale kto w sprawach 

mieszkańców Trzcianek kiedykolwiek zabrał głos na sesji? 

Radny Artur Podczasiak poinformował, że jest zabierany głos w sprawie tematów dot. 

Trzcianek, np. radni z  Komisji Inwestycji rozmawiają na te tematy, temat przejazdu 

kolejowego też był poruszany na sesji. Tylko jest problem, że właścicielem terenu są koleje i 

to koleje mogą jedynie coś zrobić. Pan Andrzej Waśko deklarował, że jak tylko pojawi się 

możliwość wykonania tego zadania to na pewno będzie zrobione to przejście. A to że 

kierowcy tak jeżdżą, to radni nie mają na to wpływu. Ale tematy dot. msc. Trzcianki są na 

pewno poruszane.  

 

O godz. 12.37 do sali obrad wróciła radna Edyta Giemza 

 

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny, zapytała 

dlaczego w takim razie na kolei ją informują, że gdyby gmina poparła ten wniosek i naciskała 

to by było zrobione? 

Radny Artur Podczasiak poinformował, że temat drogi i chodnika, to było za poprzedniej 

kadencji, radni chcieli aby te chodniki były, tak samo na Szewcach – ale poprzednik 

konsultowała ten temat z mieszkańcami i to mieszkańcy wyrazili zgodę na pas rozdzielony 

linią ciągłą białą, co w przekonaniu radnego Podczasiak nie daje bezpieczeństwa pieszemu.  

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny, 

stwierdziła, że za poprzedniego Wójta radny Podczasiak zabierał głos i twierdził, że chodnik 

powinien być a jest nowa kadencja i chodnika dalej nie ma a po pasie jeżdżą samochody.  

Radny Artur Podczasiak poinformował, że jest to droga powiatowa i coś zostało wykonane 

w porozumieniu z powiatem i gmina nie jest władna we wszystkim. A wówczas mieszkańcy 

wyrazili zgodę na pas zamiast chodnika.  

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny, 
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stwierdziła, że we wszystkich miejscowościach w gminie są chodniki - w Woli Murowanej, w 

Kowali, w Szewcach, a w Trzciankach nie ma tylko są linie, a kierowcy i tak jeżdżą po 

liniach bo droga jest wąska.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że na sesji jest obecny pan 

Andrzej Waśko i poprosiła o zabranie głosu w tym temacie – czy jest w planach wykonanie 

chodnika w Trzciankach? 

Pan Andrzej Waśko poinformował, że to co gmina może robić to robi - na wniosek radnego, 

jest zaprojektowany chodnik w msc. Trzcianki do drogi powiatowej. I będzie to realizowane, 

natomiast dalszy odcinek jest kwestią Powiatowego Zarządu Dróg. Linia powstała dlatego, że 

droga jest trochę za wąska i wówczas podczas budowy tej drogi, żeby z formalnego pkt 

widzenia temat zrealizować, nikt nie uzyskałby żadnych zezwoleń ani zgód na chodnik, który 

nie spełnia parametrów szerokości i dlatego powstał pas rozdzielający. Natomiast do tematu 

chodnika na tym konkretnym odcinku drogi można wrócić w rozmowach z Powiatem. Może 

się stanowisko zmieniło, może uda się to zrobić.  

W odniesieniu do tematu drogi przy przejeździe kolejowym pan Waśko poinformował, że 

pismo, które zostało przesłane do PKP zawierało pismo przewodnie popierające wniosek 

mieszkańców Trzcianek z prośbą o rozpatrzenie sprawy. Pan Waśko dodał, że oczekujemy 

dość długo na odpowiedź od PKP i będziemy ponaglać w tej sprawie, aby jakąkolwiek 

informację uzyskać. Natomiast realnie rzecz biorąc to szybko ten chodnik nie powstanie – bo 

jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. A to jest kwestia kolei a nie Gminy.  

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek w odniesieniu do wypowiedzi mieszkanki 

Trzcianek poinformował, że w sprawie tego wniosku, jak również ekranów, bardzo zabiegał i 

interweniował radny Robert Mularczyk, dlatego Zastępca Wójta nie może się zgodzić z tym 

co powiedziała mieszkanka Trzcianek – ponieważ radny Mularczyk jest bardzo aktywnym 

radnym wykonującym swoje obowiązki bardzo rzetelnie i sumiennie. Na bieżąco przekazuje 

wszystkie problemy, jak również uwagi dot. msc. Trzcianki. Dlatego to co wcześniej 

powiedziała mieszkanka Trzcianek wg Zastępcy Wójta jest krzywdzące, ponieważ jeżeli ktoś 

chce się skontaktować z radnym to jest taka możliwość, ponieważ radny często przychodzi z 

różnymi sprawami mieszkańców, gdyż mieszkańcy do niego dzwonią lub spotyka się z nimi 

w biurze rady gminy. Na stronie internetowej gminy jest podany do każdego radnego nr 

telefonu, można zadzwonić też do biura rady i uzyskać nr telefonu. I to nie jest tak, że radni są 

„zamknięci” i nie ma do nich dostępu. Zastępca Wójta dodał, że radny Mularczyk często 

pojawia się w okolicy mieszkanki Trzcianek, jest też często widywany z mieszkańcami, 

często interweniuje i przekazuje spostrzeżenia do urzędu.  

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny, 
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poprosiła Zastępcę Wójta, aby nie kłamał, bo to wstyd.  Stwierdziła, że nigdy nie spotkała się 

z radnym i dlatego dziś zapytała o nazwisko radnego reprezentującego msc. Trzcianki, 

ponieważ nigdy go mieszkańcy nie widzieli w Trzciankach. Stwierdziła, że to nieładnie 

kłamać i że jest za stara aby ją okłamywać. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poprosił, aby zapytała się innych mieszkańców.  

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny, 

stwierdziła, że mieszkańcy Trzcianek ją wysłali na dzisiejszą sesję.  

Radny Robert Mularczyk w nawiązaniu do wypowiedzi mieszkanki Trzcianek stwierdził, że 

jeżeli pani ma tyle do powiedzenia, jest tyle spraw do zrobienia to były zorganizowane dwa 

spotkania dot. wydawania pieniędzy z  funduszu obywatelskiego i na żadnym nie była pani 

obecna. 

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny, 

stwierdziła, że ten fundusz obejmuje te drugie Trzcianki.  

Radny Robert Mularczyk stwierdził, że terytorialnie nie ma podziału msc. Trzcianki i 

wszyscy mieszkańcy mogli w tych spotkaniach uczestniczyć.  

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny, 

stwierdziła, że jest podział indywidualny i drugie Trzcianki decydują za siebie. Dodała, że 

nikt nie zawiadomił mieszkańców o takich spotkaniach.  

Radny Robert Mularczyk poinformował, że z Urzędu Gminy były rozwieszane ogłoszenia 

na tablicach ogłoszeń.  

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów z Gminy Sitkówka-Nowiny, 

poinformowała, że z gazety się dowiedziała, że będę robić chodnik w Trzciankach, bo nikt 

mieszkańcom nie powiedział, że takie zebranie będzie. 

Radny Mularczyk poinformował, że wiele osób dzwoni do niego i ma kontakt z 

mieszkańcami.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zaproponowała, aby dziś zakończyć 

rozmowę mieszkanki Trzcianek i radnego Mularczyka i aby osoby te spotkały się w innym 

terminie i omówiły powyższe sprawy i tematy. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy w temacie pisma dot. powołania Rady Seniorów 

poinformował, że w miesiącu lutym br. Zastępca Wójta Gminy przygotował projekt uchwały 

o powołaniu Rady Seniorów. Ten projekt nie został przegłosowany przez Radę – nie ma 

potrzeby tworzenia Rady Seniorów. W nawiązaniu do wniosku emerytów z dnia 21 grudnia 

br. stwierdziła, że treść tego pisma nie wskazuje na powołanie Rady Seniorów tylko wskazuje 

na uprawnienia seniorów, czyli stowarzyszenie, klub seniora. Bo należy pamiętać, że Rada 

Seniorów jest dla Wójta ciałem doradczym, opiniotwórczym w zakresie potrzeb osób 
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starszych, a nie tak jak jest napisane w piśmie, że cyt.: 

 (…) Chcielibyśmy wspólnie z władzami ruszyć ludzi z fotela. Pokazać, że życie na 

emeryturze nie musi być szare, biedne i samotne. Pomóc w aktywizacji, bo poza 

spacerem, kościołem i zakupami, nie mają w naszej gminie żadnych widoków na 

cokolwiek innego. (…).  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że nagłówek pisma dot. powołania Rada 

Seniorów, ale liczy się treść pisma. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w naszej 

gminie działa Klub Seniora, sekcja plastyczno-kulinarna, są zespoły śpiewaczo-obrzędowe, 

jest chór. Przewodnicząca przekaże pismo Wójtowi Gminy w celu ewentualnego 

przygotowania projektu takiej uchwały, ale z treści pisma wynikają inne oczekiwania 

emerytów.  

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów, stwierdziła, że na początku Rada 

odrzuciła projekt uchwały. Zastanawia się z jakiego powodu? Stwierdziła, że radni kiedyś 

również będą starzy i co wtedy powiedzą?  

Dodała, że pan Wójt wraz z Zastępcą Wójta obiecali panu Pyrkowi, który jest doradcą ds. 

ludzi starszych w Kielcach, że Rada Seniorów zostanie powołana. Zapytała dlaczego gmina 

oraz radni nie chcą powołania tej Rady?  Usłyszała ostatnio odpowiedź, że to nie była sprawa 

radnych tylko, że Seniorzy chcieli przejąć władzę. A jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o 

pieniądze. A są dotacje z UE i z Kielc.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że należy założyć stowarzyszenie, które 

będzie mogło aplikować o środki z funduszy. 

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów stwierdziła, że podczas jednego 

spotkania ktoś zaproponował, aby założyć stowarzyszenie z 30 zł składką miesięczną. Ale nie 

tylko te 60 osób, które się podpisało pod pismem, jest emerytami w naszej gminie i ci 

pozostali nie chcą stowarzyszenia, chcą Rady i chcą decydować sami o sobie, bo te pieniądze 

z UE i z Kielc czy z województwa powinny być przez seniorów z naszej gminy wydane i 

powinni sami zdecydować na co je wydać. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w nawiązaniu do w/w dyskusji stwierdził, że ani on 

ani Zastępca Wójta nie obiecywali panu Pyrkowi niczego. Natomiast w rozmowie z panem 

Pyrkiem powiedzieli tylko, że zostanie taki projekt uchwały przedłożony Radzie Gminy. Nie 

został on zaakceptowany, zatem z tematu i tego pomysłu wycofano się. 

Pan Wójt poinformował, że mieszkanka Trzcianek -  przedstawicielka emerytów, mówiła, że 

w naszej gminie nie ma żadnej oferty dla seniorów, z czym pan Wójt się nie zgodzi. I tak jak 

Przewodnicząca Rady powiedziała wcześniej, m.in. w Nowinach jest klub Seniora, jest sekcja 

plastyczna, jest Chór Nowina, w miejscowościach gminnych są Koła Gospodyń Wiejskich. 



 39 

Natomiast w nawiązaniu do tematu pozyskania pieniędzy z UE to należy mieć 

stowarzyszenie. Obecnie wraz z fundacją „Możesz więcej” jest realizowana już II edycja 

programu dla seniorów – z programu Asos. W roku ubiegłym program był realizowany dla 

osób powyżej 65 roku życie. Rok temu we wrześniu był nabór do tego programu i był 

problem z naborem 65 osób. W roku bieżącym odbywa się II edycja – zostało 

zakwalifikowanych 60 osób. Ten program jest realizowany ze środków z Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Pan Wójt poinformował również, że jako gmina mamy zawarte porozumienie ze 

Świętokrzyskim Hufcem ZHP, który realizuje m.in. dla seniorów „Latającą Akademię 

Edukacji Cyfrowej”. Nadal są poszukiwane osoby do tego programu.  

Następnym programem realizowanym dla seniorów jest Karta Seniora. Również pan Wójt w 

listopadzie br. razem z Gminą Daleszyce i Politechniką Świętokrzyską, podpisał List 

intencyjny. Politechnika Świętokrzyska w dniu 30 listopada br. złożyła wniosek do 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na program, w ramach którego otworzy 

Uniwersytet III Wieku m.in. na terenie naszej gminy. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie 

oceniony to od marca 2018 r. prawdopodobnie zaczną się zajęcia. Politechnika Świętokrzyska 

jest liderem projektu, jest wnioskodawcą a nasza gmina jest partnerem.  

Podsumowując pan Wójt stwierdził, że mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów, 

nie ma racji mówiąc, że w naszej gminie nie ma żadnej oferty dla seniorów. 

Mieszkanka Trzcianek - przedstawicielka emerytów, stwierdziła, że bardzo chwali 

wszystkie panie, które należą do zespołów czy choru lub sekcji plastycznej w naszej gminie, 

ale tych osób jest garstka a przecież w naszej gminie jest dużo więcej emerytów.  

Stwierdziła, że otrzymała informację od Zastępcy Wójta, że dla seniorów z naszej gminy w 

zeszłym roku odbywały się zajęcia z dziennikarstwa, fotografii, filmowania, zajęcia 

plastyczne, znajomości technologii oraz wycieczki do Krakowa i Warszawy. Zapytała czy 

tego oczekują emeryci, czy ktoś pytał o to emerytów? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdził, że te zajęcia zostały zorganizowane w 

ramach programu Asos ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 

tym programie brało udział 65 osób powyżej 65 roku życia, zatem było zainteresowanie 

seniorów z naszej gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformuje, że pismo emerytów przekazuje 

do Wójta Gminy, będzie ono analizowane. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdził, że odpowiedź na to pismo zostanie 

udzielona. Natomiast w temacie zamieszczenia w „Głosie Nowin” listu otwartego 

porozmawia na ten temat z mieszkanką Trzcianek po sesji. 



 40 

 

Przewodnicząca Rady Gminy wobec braku dalszych pytań i uwag zamknęła dyskusję w 

sprawach różnych. 

 

Ad. 9 

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła: 

 zapytanie radnego Łukasza Grynia w sprawie systemu gospodarowania odpadami 

wraz odpowiedzią udzieloną przez Wójta Gminy 

(radny otrzymał w/w odpowiedź) 

- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu 

- w/w odpowiedź na interpelację stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak podziękowała wszystkim za współpracę w 

roku 2017 i życzyła aby w Nowym Roku świat był ciepły, miły i z szacunkiem do drugiego 

człowieka.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz złożył wszystkim życzenia zdrowia i pomyślności w 

roku 2018, i aby ten Nowy Rok był lepszy niż br. 

Poinformował, że w br. ze względu na remont GOK nie ma możliwości zorganizowania 

Sylwestra pod Gwiazdami. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że kolejna sesja rady 

odbędzie w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 10.00. 

 

Ad. 10 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 12.57 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku 

obrad zamknęła obrady XXXVII 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; 



 41 

 Zał. Nr 3 – prezentacja nt. inwestycji 2017 r. 

 Zał. Nr 4 – opinia Komisji Rewizyjnej dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2018 rok; 

 Zał. Nr 5 – opinia Komisji Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Gospodarki Komunalnej dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok; 

 Zał. Nr 6 – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dot. projektu budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2018 rok; 

 Zał. Nr 7 – opinia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia dot. 

projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok; 

 Zał. Nr 8 – opinia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok; 

 Zał. Nr 9 – prezentacja nt. projektu budżetu Gminy na  2018 r. 

 Zał. Nr 10 – wniosek Przewodniczącej Rady Gminy dot. przygotowywania osobnych 

projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy; 

 Zał. Nr 11 – zapytanie radnego Łukasza Grynia w sprawie systemu gospodarowania 

odpadami; 

 Zał. Nr 12 – odpowiedź na zapytanie radnego Łukasza Grynia w sprawie systemu 

gospodarowania odpadami. 

 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczyła: 

                                                                             

          Alina Jedynak                             Zofia Duchniak  


