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 Protokół Nr XLII/18 

z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 16 maja 2018 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 16.00, zakończenie godzina 17.00. 

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, 

Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur,  

 Sołtysi z terenu Gminy, 

 Pan Zenon Janus – Wicestarosta Kielecki, 

 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego, 

 Pan Paweł Gratka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, 

 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, 

 Pani Marta Herbergier – redaktor „Głosu Nowin” i Facebook-a Gminy, 

 media lokalne, 

 mieszkańcy gminy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2018 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/463/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kieleckiego.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji zmiany usytuowania 

przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0376T  

w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/504/18 z dnia  

29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o 

wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju 

TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości 

Trzcianki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/505/18 z dnia  

29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o 

wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju 

TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości 

Zgórsko. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/506/18 z dnia  

29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o 

wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju 

TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości 

Zawada. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/507/18 z dnia  

29 stycznia 2018 r.  w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o 

wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju 

TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości 

Kowala Mała. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Sitkówka-Nowiny za 2017 r.  

12. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka- Nowiny z 

http://bip.nowiny.com.pl/userfiles/file/RADA%202014-2018/Uchwa%C5%82y%20Rady%20Gminy%20/2018%20rok/XXXVIII%2029_01_2018%20/RG-XXXVIII-505-18.pdf
http://bip.nowiny.com.pl/userfiles/file/RADA%202014-2018/Uchwa%C5%82y%20Rady%20Gminy%20/2018%20rok/XXXVIII%2029_01_2018%20/RG-XXXVIII-506-18.pdf
http://bip.nowiny.com.pl/userfiles/file/RADA%202014-2018/Uchwa%C5%82y%20Rady%20Gminy%20/2018%20rok/XXXVIII%2029_01_2018%20/RG-XXXVIII-507-18.pdf
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organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2017 r.”. 

13. Zakończenie obrad sesji.  

 

Ad. 1 i 2 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Obrady XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 

otworzyła o godz. 16.00 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Wójtowicz. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Wójtowicz powitała Wójtów Gminy, 

Radnych, Sołtysów z terenu Gminy, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów i kierowników 

jednostek organizacyjnych gminy, Wicestarostę Kieleckiego Zenona Janusa, Radną Powiatu 

Kieleckiego Bogumiłę Kowalczyk, Dyrektora PZD w Kielcach Pawła Gratkę, przedstawicieli 

mediów lokalnych oraz mieszkańców gminy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Wójtowicz, na podstawie listy obecności 

stwierdziła prawomocność obrad – stwierdziła quorum uprawniające Radę do podejmowania 

uchwał. 

Poinformowała, że na sesji obecnych jest 14 radnych. Nieobecna: Przewodnicząca Rady Gminy 

Zofia Duchniak. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz przedstawiła porządek obrad. 

Poinformowała, że porządek obrad został zaproponowany przez pana Wójta, który był 

wnioskodawcą dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Zapytała pana Wójta czy jako wnioskodawca 

nadzwyczajnej sesji ma jakieś propozycje do porządku obrad sesji? 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że chce wprowadzić do porządku obrad 

jako:  

 pkt 4a – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023. 

Dodał, że autopoprawki o których będzie mówił podczas dyskusji w pkt 4 dzisiejszej sesji, 

wymusiły zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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W związku z powyższym Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz 

zarządziła głosowanie wniosku pana Wójta, tj. wprowadzenie do porządku obrad sesji: 

 pkt 4a – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” wprowadziła do porządku obrad sesji:  

 pkt 4a – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz zaproponowała przegłosowanie 

porządku obrad sesji w raz z wprowadzonymi zmianami. 

Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska poinformowała, że nie trzeba 

przegłosowywać całego porządku obrad. 

 

Wobec powyższych zmian porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2018 rok. 

4a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/463/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kieleckiego.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji zmiany usytuowania 

przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0376T w 

miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/504/18 z dnia 29 

stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
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za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w 

Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Trzcianki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/505/18 z dnia 29 

stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w 

Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zgórsko. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/506/18 z dnia 29 

stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w 

Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zawada. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/507/18 z dnia 29 

stycznia 2018 r.  w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o 

wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju 

TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości 

Kowala Mała. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Sitkówka-Nowiny za 2017 r.  

12. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka- Nowiny z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2017 r.”. 

13. Zakończenie obrad sesji.  

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2018 rok 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz - szanowni państwo, zanim zaczniemy dyskusję 

chciałbym zabrać głos i pewne sprawy poruszyć. 

Szanowni państwo dzisiejsza sesja została zwołana na mój wniosek ze względu na to, że jest 

konieczność podjęcia zmian w budżecie. Jest to najważniejszy pkt dzisiejszego porządku obrad. 

Chciałbym też podziękować na wstępie wszystkim gościom, mieszkańcom za przybycie na 

http://bip.nowiny.com.pl/userfiles/file/RADA%202014-2018/Uchwa%C5%82y%20Rady%20Gminy%20/2018%20rok/XXXVIII%2029_01_2018%20/RG-XXXVIII-505-18.pdf
http://bip.nowiny.com.pl/userfiles/file/RADA%202014-2018/Uchwa%C5%82y%20Rady%20Gminy%20/2018%20rok/XXXVIII%2029_01_2018%20/RG-XXXVIII-506-18.pdf
http://bip.nowiny.com.pl/userfiles/file/RADA%202014-2018/Uchwa%C5%82y%20Rady%20Gminy%20/2018%20rok/XXXVIII%2029_01_2018%20/RG-XXXVIII-507-18.pdf
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dzisiejsze obrady. Mam nadzieję, że dzisiejsza sesja przebiegnie pomyślnie i wszystko to co 

planujemy zostanie zrealizowane pozytywnie.  

Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie – one są podyktowane pewnymi zadaniami, które 

realizujemy. Na poprzednich dwóch sesjach niestety większość rady nie przyjęła zmian w 

budżecie i nie zostały te zmiany w budżecie przegłosowane. Zawierały one m.in. zmiany dot. 

przesunięcia pieniędzy na drogę powiatową w Kowali, na drogę gminną w Bolechowicach i 

kilka jeszcze innych zmian, które dot. inwestycji na terenie naszej gminy. I w dniu 9 maja br. 

złożyłem wniosek do Przewodniczącej Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień dzisiejszy 

na godz. 16.00, ze zmianą w budżecie, która tylko i wyłącznie dot. inwestycji drogi powiatowej 

w Kowali w kierunku Brzezin, ponieważ ta inwestycja z pkt widzenia gminy i mieszkańców jest 

w tej chwili najważniejsza – ponieważ w grę wchodzą terminy. Jest to inwestycja realizowana 

wspólnie ze Starostwem Powiatowym, z Powiatem Kieleckim. I otrzymaliśmy jakiś czas temu 

pismo od Starosty Kieleckiego pana Michała Godowskiego z prośbą o przekazanie ostatecznie 

odpowiedzi i finansowania w kwocie 450.000 zł na drogę powiatową w Kowali i przekazania 

tych decyzji w sprawie tych pieniędzy do 18 maja br. Czyli do końca tego tygodnia my jako 

gmina mamy czas na to, żeby odpowiedzieć czy będziemy partycypować w inwestycji drogi 

powiatowej w takiej kwocie o jakiej była mowa na początku tego roku, czyli 450.000 zł, czy też 

nie. W związku z  tym była taka zmiana.  

Zgodnie też z oczekiwaniami radnych tzw. opozycji, spotkałem się z radnymi i też po sesji 

kwietniowej, jak i też ostatnio w poniedziałek spotkałem się. I na ostatnim poniedziałkowym 

spotkaniu dyskutowaliśmy o tych zmianach. Wpłynął do mnie wniosek po tym spotkaniu od 

właśnie większości radnych, żeby dokonać pewnych korekt w zmianie do budżetu. Tzn. 

zmniejszyć planowany udział gminy w remoncie drogi powiatowej z 450.000 zł na 300.000 zł, 

czyli zmniejszyć tą planowaną dotację o 150.000 zł, żeby w zmianie budżetowej już na tej sesji 

znalazły się pieniądze na drogę gminną w Bolechowicach, żeby również znalazły się pieniądze 

na Program OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów, żeby również 

w tej zmianie znalazły się pieniądze na nowe zadanie przy drodze powiatowej w Woli 

Murowanej, chodzi o odwodnienie jednego z odcinków.  

Ja do tego wniosku w zasadzie się przychyliłem, z tym, że zmiana i ta autopoprawka, którą 

państwo dzisiaj otrzymaliście, nadal przewiduje dofinansowanie inwestycji drogi powiatowej w 

Kowali w kwocie 450.000 zł, czyli zwiększenie tego finansowania, które było przyjęte przez 

Radę w grudniu ubiegłego roku – ze 150.000 zł do 450.000 zł, ponieważ inwestycja ta jest warta 

blisko 900.000 zł. I takie były uzgodnienia ze Starostą Kieleckim, z PZD, że gmina partycypuje 

w tym remoncie tej drogi z Kowali na Brzeziny w stosunku 50% do 50%. Czyli połowę tej 

inwestycji musimy jako gmina dofinansować. Dlatego też w tej autopoprawce jest ten zapis, że 
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zwiększamy o 300.000 zł inwestycję na drogę powiatową w Kowali. Jest też również 

zwiększenie zadania jeżeli chodzi o drogę gminną w Bolechowicach, odwodnienie drogi w Woli 

Murowanej i OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów, tak jak 

planowaliśmy to wcześniej. 

Ja z tych zmian nie rezygnowałem składając wniosek w ubiegłym tygodniu o sesję 

nadzwyczajną, składając tylko wniosek o drogę w Kowali – nie rezygnowałem z pozostałych 

zmian, tylko te zmiany chciałem, żeby były ewentualnie procedowane na kolejnej sesji 

planowanej przez Radę Gminy. No ale jakby wychodząc naprzeciw wnioskowi większości 

radnych, wprowadziłem to już na dzisiejszą sesję.  

Szanowni państwo wpłynęło też dzisiaj do mnie oświadczenie większości radnych, tzw. 

opozycji, którzy sprzeciwiają się stosowaniu przez mnie złych praktyk zwoływania sesji 

nadzwyczajnej Rady Gminy. Nadmieniają iż w ostatnich miesiącach dwukrotnie zwołałem taką 

sesję nadzwyczajną, że na tych sesjach nadzwyczajnych procedowane są uchwały, które wg 

nich, nie noszą pilności rozstrzygnięcia sprawy -  wskazują tutaj uchwały dot. lokalizacji 

przystanków czy oceny zasobów pomocy społecznej – i obserwują taką nietypową praktykę 

stosowaną przez mnie, zwoływania sesji nadzwyczajnej, że te terminy nie są konsultowane z 

radnymi i twierdzą ci radni, że to postępowanie narusza prawo radnego do udziału w pracach 

rady. Nie jest to również dopuszczalne w trybie rozstrzygania nadzwyczajnych spraw, mogą być 

załatwione w trybie sesji zwyczajnej. No i też powołując się na art. 96 ust. 2 ustawy o 

samorządzie gminnym, będą zmuszeni powiadomić Wojewodę Świętokrzyskiego o fakcie 

zwoływania przez mnie sesji nadzwyczajnej w sprawach, których rozstrzygnięcia można 

podejmować na zgromadzeniach rady w trybie zwyczajnym. 

Szanowni państwo, ja tak samo mówiłem to w poniedziałek na spotkaniu z większością radnych, 

bo tutaj podpisuje się 8 radnych, ja sesji nadzwyczajnych nie zwołuje dla mojego widzimisię czy 

po prostu tak mi się podoba czy też chciałbym komuś zagrać na nosie. Tylko wynika to z 

pewnych sytuacji, które zmuszają nas jako gminę i mnie jako Wójta, do zwoływania sesji 

nadzwyczajnych. I przede wszystkim nie zwołuje ich dlatego, że trzeba zlokalizować w innym 

miejscu przystanek, tylko tak naprawdę zwołuje je po to, żeby przyjąć zmiany w budżecie, które 

państwo od 2 miesięcy skutecznie blokujecie i w żaden sposób trudno mi argumentować i 

dyskutować z państwem, bo pewnych rzeczy po prostu nie chcecie i nie stracie się zrozumieć i 

przyjąć do siebie.  

To nie jest tak, że sesje nadzwyczajne są zwoływane po to, żeby państwu utrudnić bycie na tych 

sesjach nadzwyczajnych. Jak zauważycie dzisiejsza sesja i ta sesja z ubiegłego miesiąca  

z 17 kwietnia, były w godzinach popołudniowych – o godz. 16.00. Czyli w godzinach kiedy, 

sądzę, że większość z państwa możecie po prostu brać w nich udział.  
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Myślę, że gdybym rzeczywiście chciał tak państwa nadużywać cierpliwości i pracy, bo robiąc 

sesję nadzwyczajną 17 kwietnia i później za 6 dni robić jeszcze jedną sesję w trybie 

zwyczajnym, to z kolei mógłbym się spotkać z zarzutem od państwa, że zbyt często nadwyrężam 

państwa siły. Dlatego w trybie nadzwyczajnym, wtedy w kwietniu, wprowadziłem do porządku 

obrad również te projekty uchwał, które były już gotowe, żeby państwa po prostu nadzwyczajnie 

w świecie 23 kwietnia po raz kolejny nie ściągać na sesję w trybie zwyczajnym.  

Dzisiaj zwołałem sesję nadzwyczajną nie dlatego, że chciałbym państwu zrobić na złość, 

przykrość i nie wiem co jeszcze, tylko dlatego, że tak jak wspomniałem wcześniej w swojej 

wypowiedzi, do 18 kwietnia dostaliśmy prośbę od Starosty Kieleckiego, aby ostatecznie dać 

odpowiedź w jakiej formie i w jakiej wysokości będziemy przekazywać dotację na drogę 

powiatową w Kowali. Po to robimy te sesje nadzwyczajne, a nie tak jak państwo w 

oświadczeniu twierdzicie, że z jakichś innych powodów. A przy okazji mając sesję 

nadzwyczajną i zbierając państwa wszystkich tutaj na tej sali, proponuję również przyjęcie 

innych projektów uchwał, które możemy po prostu przyjąć. Macie państwo te projekty uchwał 

wcześniej, tak jak na trybie zwyczajnym, czyli na 7 dni przed sesją. Możecie się z nimi 

zapoznać, możecie też zwołać komisje. I tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek blokowaniu Waszej 

pracy, czy też umożliwianiu Wam jakiejkolwiek pracy. 

Chciałbym się też odnieść i powiedzieć państwu, większości radnych, tzw. opozycji, żebyście 

państwo publicznie nie kłamali. Bo państwo publicznie kłamiecie mówiąc, że ja jako Wójt robię 

sesje nadzwyczajne w tym celu, żeby ograniczyć możliwość wypowiedzi mieszkańców na sesji - 

bo tak się znalazło w państwa komentarzach, w przestrzeni publicznej, że na ostatniej sesji ja nie 

udzieliłem głosu czy też uniemożliwiłem mieszkańcom wypowiedzenie się w sprawie zmian do 

budżetu. Nie ja prowadzę sesję, tylko Przewodnicząca Rady Gminy prowadzi sesję. Przy 

dyskusji, taką jaką w tej chwili prowadzimy o zmianach do budżetu,  Przewodnicząca Rady 

Gminy udzielała mnie wielokrotnie głosu, jak i też radnym. Udzieliła też głosu Wicestaroście 

Kieleckiemu panu Zenonowi Janusowi, który jest również mieszkańcem gminy i był gościem tej 

sesji. Więc udzielenie również głosu innym mieszkańcom, nie byłoby żadnym wykroczeniem, 

mimo, że w porządku obrad nie ma czegoś takiego jak sprawy różne, wolne wnioski, itd. Ale jest 

pkt dot. poszczególnych uchwał, o których można i trzeba dyskutować. I doskonale państwo 

wiecie, że w tej chwili właśnie wykorzystujemy ten czas na dyskusję. Ja ją zapoczątkowuję, 

pewnie państwo będzie mogli się do tego wszystkiego odnieść, będziecie dyskutować, będziecie 

pewnie zgłaszać jakieś swoje uwagi. I tak samo też apeluję do Przewodniczącej, żeby w trakcie 

tej dyskusji, jeżeli będzie taka potrzeba ze strony mieszkańców i chęć, żeby tym mieszkańcom 

udzielić po prostu głosu, żeby ci mieszkańcy też, skoro mają chęć, chcą się wypowiedzieć w tej 

sprawie, też mogli zabrać głos i powiedzieć co o tym sądzą i dlaczego tu przyszli.  
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Chciałbym też powiedzieć, że ja na poprzedniej sesji, jak i też na tej sesji, specjalnie nikogo nie 

zapraszałem. Mieszkańców tym bardziej. Nie zapraszałem w jakiś specjalny sposób i też nikogo 

nie instruowałem co ma mówić i w jaki sposób ma się zachowywać. Spytajcie państwo tych 

mieszkańców czy ja rzeczywiście ich wszystkich zaprosiłem wtedy i dzisiaj. Czy ja w jakiś 

sposób próbowałem nakłonić ich do wypowiedzi, czy do tego co chcą powiedzieć. 

Jeszcze na koniec taki apel do radnych tzw. opozycji – szanowni państwo zdaję sobie sprawę, że 

możecie tej uchwały zmiany w budżecie nie przyjąć, bo macie takie nastawienie. Nie wiem 

czym jest ono podyktowane, bo obserwując czasem państwa to nie wiem skąd się bierze tyle 

złośliwości i takiej zadziorności w państwa postawie, postępowaniu. Ale apeluję do Was – 

przynajmniej wstrzymajcie się od głosu, nie przeszkadzajcie. Dajcie możliwość zrealizowania 

tych inwestycji, które chcemy zrealizować. Po prostu dajcie nam możliwość, żebyśmy te 

inwestycje zrealizowali. Ja ich nie realizuję dla siebie, tylko realizuję je dla mieszkańców tej 

gminy, w której Wy też mieszkacie. Dziękuję bardzo.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz - dziękuje panie Wójcie. 

Otwieram dyskusję. Proszę bardzo pani Radna Renata Posłowska. 

Radna Renata Posłowska – szanowni państwo ja po raz kolejny, chociaż nie raz już tutaj na tej 

sali i w tym urzędzie argumentowałam potrzebę inwestycji, jaką jest przebudowa drogi  

Nr 0376T w m. Kowala. Od 12 lat mieszkańcy i ja również, i pan Starosta tutaj obecny, wiemy 

jak ogromna jest potrzeba przebudowy tej drogi. Tam nie było odwodnienia, jest dosyć duży 

ruch. Teraz nie ma nawet przystanku autobusowego, bo znak jest zdjęty, leży gdzieś na poboczu. 

Jeździ tamtędy bus z dziećmi. Dzieci wyskakują praktycznie w błoto. Pobocze z jednej i drugiej 

strony jest rozkopane. Czy państwo tak chcecie dbać o mieszkańców naszej gminy? Przecież 

zapis o tej drodze nie wziął się na marcową sesję, tylko o tej drodze dyskutowałam ja 

niejednokrotnie, przecież można zajrzeć do dokumentacji, sesje rady gminy są nagrywane. Pan 

Starosta tutaj był, rozmawialiśmy przy Was, przecież wszyscy byliście obecni, jak bardzo ważna 

jest to inwestycja. I teraz nagle staracie się państwo argumentować tym, że ta droga jest dla mnie 

robiona czy że szastamy pieniędzmi? Przecież to nie są pieniądze dla nikogo do kieszeni, tylko 

to są pieniądze dla mieszkańców, dla Waszych przyszłych wyborców.  

Po modernizacji tej drogi ona stanie się bardziej bezpieczna, bo tam są zaprojektowane dwa 

chodniki – po jednej i po drugiej stronie. Jest w planie zatoczka autobusowa, której w tej chwili 

nie ma. Będzie bezpieczniej. Matki boją się w tej chwili o bezpieczeństwo dzieci, bo bus 

szkolny, który jedzie tam z dziećmi, wysadza te dzieci, trzeba stać w korku, żeby wyminąć jeden 

samochód z jednej strony, drugi z drugiej strony. I co chcecie w takim wariancie zostawić tą 

drogę? Jeżeli nie przekażemy dzisiaj tych środków to ona zostanie po prostu niedokończona. 

Mówili mieszkańcy też i przychodzili: zalewane są posesje. Bo tam nie było odwodnienia. Są 
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ludzie, którzy od 12 lat przychodzą tutaj do tej gminy. Były tam komisje zwoływane jeszcze w 

poprzedniej kadencji, ponieważ droga bez odwodnienia to jest jedno wielkie bajoro. Teraz 

można to poprawić a Wy państwo się upieracie. Przecież to nie jest droga dla mnie. Komu 

chcecie zrobić na złość? Mnie? Mnie nie zrobicie na złość, zrobicie na złość tym mieszkańcom, 

którzy tam mieszkają. A to jest akurat taki odcinek Kowali, który jest najbardziej rozwojowy, bo 

tam w obecnej chwili buduje się najwięcej domów. Przychodzą nowi mieszkańcy i jak to 

wygląda? Było tam zebranie z mieszkańcami. Mieszkańcy się wypowiadali na ten temat. Boją 

się po prostu o swoje bezpieczeństwo w tej chwili i o bezpieczeństwo swoich dzieci, bo tam 

jazda na rowerze czy wyprowadzenie dziecka z posesji to jest w tej chwili niemożliwa.  

Ja również do Was apeluję, bo to nie jest droga dla mnie. To jest droga dla ludzi. A my 

reprezentujemy mieszkańców. Dla kogo tu jesteśmy? Dla siebie? Dla własnego widzi mi się? 

Przecież nie dla siebie tutaj pracujemy. Pracujemy dla ludzi, bo po to zostaliśmy powołani. I 

naprawdę apeluje jeszcze raz do Was. Zgadzam się z wypowiedzią pana Wójta, że kłamiecie, 

przekręcacie fakty, manipulujecie. Mieszkańcy, którzy przyszli na poprzednią sesję nie byli 

zapraszani przez Wójta. Przyszli bo czytają, śledzą facebook-a, wiedzą, że są sesję nadzwyczajne 

i to dotyczy ich miejscowości, ich odcinka i chcą się wypowiadać tutaj. Po to są sesje. Na każde 

sesje jest wstęp wolny dla mieszkańców, więc proszę nie manipulować faktów i nie 

przekłamywać. Dziękuje bardzo. 

Radny Marcin Wojcieszyński – ja z tego miejsca chciałem podziękować panu Wójtowi za 

ostatnie spotkanie. Jednak to spotkanie dało się zorganizować, przyszliśmy na to spotkanie, były 

rozmowy. Przykre jest tylko to, że spotkało się nas ośmioro. Wszyscy państwo traktujecie nas 

jak trędowatych a nam chodzi tylko o to, żeby porozmawiać. Pani radna Posłowska tutaj 

najchętniej to pewnie spaliłaby nas na stosie. Natomiast nie wiem czy pani czytała wniosek do 

Wójta, który złożyliśmy jak radni, powtarzani cały czas w słowach pana Wójta, że jesteśmy 

radnymi opozycji. Złożyliśmy wniosek po to, żeby rozszerzyć ten projekt uchwały. Na ostatniej 

sesji radna Giemza wspominała o tym, że OZE jest pilne, że będziemy zwracać z własnych 

kieszeni mieszkańcom. Skoro takie pilne, zwołujemy sesję nadzwyczajną to chcieliśmy, aby te 

cztery podpunkty znalazły się. Znalazły się, my daliśmy swoją propozycję, pan Wójt dał swoją 

propozycję i myślę, że dojdziemy do wspólnego wniosku. Dziękuję. 

Radny Łukasz Gryń – pani Przewodnicząca, panie Wójcie. Ja rozumiem, że jest to taka kwestia 

emocjonalna, ale można było i przed sesją porozmawiać, tak jak chociażby tutaj z dwójką 

panów, na spokojnie.  

Pozwolę się odnieść po kolei właściwie do tego co pan Wójt przedstawił. W przypadku sesji 

nadzwyczajnej panie Wójcie to rzeczywiście ma pan oczywiście takie uprawnienia i korzysta  z 

nich pan. Natomiast znamy, wiemy jak powinny wyglądać sesje nadzwyczajne i to czy przy 
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okazji się do tych sesji nadzwyczajnych dorzuca przesunięcie przystanku autobusowego, to tutaj 

nie ma przy okazji panie Wójcie. Ponieważ za 10 dni mamy następną sesję i o tyle o ile nikt nie 

kwestionuje, że kwestia drogi powiatowej w Kowali w kierunku Brzezin jest kwestią absolutnie 

priorytetową, to proszę nie mówić, że z tym jak gdyby się nie zgadzamy, bo my wiemy, że jest 

kwestią priorytetową. Ja tutaj dla mieszkańców, dla państwa zgromadzonych powiem tylko, że  

2 bądź 3 dni po sesji nadzwyczajnej, która odbył się w kwietniu, zaprosiliśmy pana Wójta, 

ponieważ wtedy jeszcze nie był skory z nami rozmawiać, na Komisję Oświaty. Pan Wójt 

oczywiście na Komisję przybył. Pytaliśmy pana Wójta, po kolei właściwie, o kwestie inwestycji 

i kwestie tych zmian w projekcie uchwały budżetowej, którą pan Wójt przedstawił. No i 

uzyskiwaliśmy informacje, że droga w Kowali oczywiście pilna. Następna kwestia – OZE, 

również pilna ale tutaj to nawet była informacja, że jeszcze chwilę możemy poczekać. No więc 

żadnego rozwiązania wówczas ze strony pana Wójta nie usłyszeliśmy, bo padły takie 

sformułowania w obecności bodajże 7 bądź 8 radnych, że pan Wójt nie wie jakie zmiany 

zaproponuje i czy je w ogóle zaproponuje.  

Dobrą praktyką się stało, że otrzymaliśmy od pana Wójta sms-owe zaproszenie w piątek na to, 

żeby rzeczywiście porozmawiać w kwestii zmian do budżetu na tą sesję nadzwyczajną. I nie kto 

inny jak my wyszliśmy na tym spotkaniu z tymże wnioskiem, żeby właśnie oprócz tego co 

priorytetowe na Kowali, znalazło się również w Bolechowicach – bo w ostatniej sesji 

nadzwyczajnej uczestniczyli również mieszkańcy Bolechowic i jakoś tak chcieliśmy połączyć 

pilność jednej inwestycji z drugą, bo niestety może się okazać, że znowu zostanie zwołana sesja 

nadzwyczajna. Nikt się nie umiguje tutaj w żaden sposób od uczestnictwa, ale np. dzisiejsza 

nieobecność chociażby pani Przewodniczącej świadczyć może o tym, że są różne pilne 

aktywności czy też zadania, bo ciężko mi to określić, które mogą spotkać każdego z nas, które 

tym samym uniemożliwią nam uczestnictwo w tej sesji. Tym bardziej, że sesja zwyczajna, która 

akurat w tym przypadku będzie się odbywać lada moment, bo za 10 dni, można byłoby 

rzeczywiście przynajmniej część z tych uchwał, które dzisiaj są zawarte, można byłoby je 

przenieść na kolejną tą sesję. 

Panie Wójcie sesja nadzwyczajna jak pan stwierdził oczywiście nie zawiera takiego pkt w 

porządku obrad jak: sprawy różne, wolne wnioski. I tu nie tylko o głos mieszkańców najbardziej 

istotny chodzi. Ale panie Wójcie nie możemy składać my swojego wniosku ani interpelacji, bo 

czekamy do następnego porządku sesji.  

Ja powiem w ten sposób: wyszliśmy z inicjatywą, żeby rzeczywiście przeciąć problem, nawet 

patrząc jeszcze delikatnie rzecz biorąc w przyszłość. Nie chcieliśmy czekać na kolejną sesję, 

żeby pan zaproponował nam kolejne zmiany w przypadku Bolechowic, tylko za jednym, że tak 

powiem zamachem, rozstrzygnąć wszystkie sprawy – dot. tego co m.in. dla pana było kwestią 
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bardzo istotną na ostatniej sesji nadzwyczajnej. Więc to, że pan podjął z nami rozmowy to jest 

bardzo dobra informacja dla nas wszystkich i chciałbym ja jako radny, żeby taka praktyka była 

właśnie kontynuowana. Jest mi przykro z tego powodu, bo myślałem, że na to spotkanie zaprosi 

pan całą Radę. To nikt inny jak pan twierdził, że jest pan nastawiony na współpracę z całą Radą, 

więc dlaczego pan podzielił ją na tym spotkaniu? Bo powiedział pan, że spotyka się pan z tzw. 

opozycją w poniedziałek, a bodajże z pozostałymi spotyka się pan we wtorek. Ja oczywiście nie 

mogę nic panu nakazać, natomiast chyba lepszą praktyką byłoby rozmawiać w obecności jak 

gdyby wszystkich. Nie ja o tym decyduję.  

Jeśli chodzi o kwestie, odniosę się też do pani radnej Posłowskiej – nikt nie kwestionuje drodzy 

państwo tego, bo mówicie, że blokujemy – tu się pojawia słowo blokujemy. Cały czas 

powtarzamy, że gdybyście państwo zaprosili nas do rozmowy, gdybyście państwo powiedzieli, 

że chodzi o to i o to, dlaczego ta inwestycja i dlaczego przesuwamy środki z tego zadania na 

zadanie inne, to mielibyśmy problem rozwiązany 2 miesiące temu. I tu nie ma złej woli, bo jak 

pokazuje wniosek, który wystosowaliśmy do pana i również pana korekta tego wniosku to 

okazuje się, że można bez najmniejszego problemu jak gdyby wypracować kompromis. 

Mówicie państwo o informacjach, które się podaje nieprawdziwych. No powiem państwu, że 

mam w pudłach biuletyn klubu radnych „Wspólne Dobro” i powiem szczerze pan praktykuje 

dosłownie to samo co pana poprzednik. W 2011 r bądź 2012 r. jest dokładnie opisane bodajże 

przez pana artykuł nt. właśnie blokowanych inwestycji, na temat wstrzymywania się od budżetu. 

Bardzo szybko państwo zapominacie, ale do tego wszystkiego można dotrzeć. Nie cietrzewimy 

się, nie upieramy się – jeżeli będzie konstruktywna rozmowa ze wszystkimi, to na pewno 

unikniemy tych wszystkich sytuacji drażliwych, nieporozumień, często takich sytuacji napiętych. 

Natomiast apeluję, żeby jednak ta praktyka była stosowana. Jeśli to co mam przed sobą, a 

domyślam się, że nie zostanie to zmienione już, to z wielką przyjemnością panie Wójcie 

podniosę rękę za tym, żeby zagłosować za całością zmian, które pan uwzględnił w 

przygotowanym projekcie zmiany uchwały i że pan uwzględnił również te propozycje, o które 

zabiegaliśmy, żeby znalazły się w tej sesji a propos mieszkańców Bolechowic, a propos OZE i 

również nowego zadania w przypadku odwodnienia przy posesji 28 i 29 w Woli Murowanej. 

Życzyłbym sobie, żeby każda tego typu sytuacja była konsultowana. Unikniemy emocji, 

unikniemy na pewno zbędnej dyskusji, bo wystarczy naprawdę rozmawiać. Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ja tylko chciałbym krótko, ad vocem głosu pana 

radnego Grynia – nie dzielę radnych, nie robię tutaj jakiś sztucznych podziałów. Jeśli chodzi o 

pozostałych radnych, którzy ze mną współpracują, oni doskonale wiedzieli jaka jest zmiana, 

czego dotyczy. Zresztą też miałem od nich zapytania, bo jesteśmy w stałym kontakcie, dlaczego 

pozostałych zmian nie ma? Dlaczego tylko jest zmiana dot. Kowali. I tak jak mówiłem na 
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początku w poprzedniej mojej wypowiedzi, zmiana wtedy budżetowa, która była, ten projekt 

pierwotny z 9 maja jaki został państwu zaproponowany, uwzględniał tylko Kowalę, dlatego, że 

chciałem wtedy wyjść jakby naprzeciw oczekiwaniom większości Rady, żeby dyskusja się 

ograniczyła tylko do tej Kowali, bo na tej Kowali po prostu zależało nam ze względu na czas, na 

termin. Natomiast też radni, którzy współpracują ze mną, jak i państwo, którzy spotkaliście się 

ze mną w poniedziałek, zawnioskowaliście o rozszerzenie tych zmian w budżecie o dodatkowe 

punkty. Ja to zrobiłem, bo nie ma na co czekać. Jeżeli jest tylko wola z Waszej strony, że chcecie 

to przegłosować to jak najbardziej ja się z tego cieszę. Mam nadzieję, że ta zmiana zostanie 

podjęta, bo jest ona konieczna. Dziękuję. 

Radny Andrzej Kasperek – ja w sprawie właśnie tej Kowali, tej dotacji naszej do Starostwa. 

Chciałem osoby kompetentnej ze Starostwa zapytać, bo miała być robiona droga w Woli 

Murowanej 200.000 zł. Pytam się gdzie Starostwo ma te 200.000 zł z Woli Murowanej? 

Następny temat o kłamstwach – panie Wójcie chciałem zapytać do czego są wykorzystywani 

pracownicy robot interwencyjnych? To jest pierwsze a po drugie ja od razu odpowiem: 

pracownicy interwencyjni roznosili nieprawdziwe ulotki od pana, że droga w Woli Murowanej 

nie będzie robiona, bo nie przeznaczone pieniądze. Panie Wójcie pierwszy temat: 70.000 zł 

zaplanował pan, ja uważałem, że to mało jest, więc sprzeciwiłem się dlatego. Uważał pan, że jest 

70.000 zł wystarczające to dlaczego pan nie napisał, nie wysłał przez pracowników robót 

interwencyjnych, że jest 70.000 zł a mało może być pieniędzy.  

I drugi temat jeszcze, że będzie robiona na całym odcinku, cała Wola Murowana. W rozmowie z 

przedstawicielem Starostwa uzyskałem wiadomość, że będzie tylko do remizy, czyli do 24 

posesji. I dlaczego kłamać, że nie ma pieniędzy, jak część pieniędzy, które pan uważał, że 

wystarczy – zabezpieczone były. I do czego są właśnie wykorzystywani pracownicy robót 

interwencyjnych. Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – może odpowiem. Jeżeli państwo nie przyjęliście 

zmiany budżetowej w marcu, no to trudno oczekiwać od gminy, jak i też od Starostwa 

Powiatowego, że będzie realizowana ta inwestycja. Więc dlatego była informacja, że nie będzie 

realizowana, bo państwo nie przyjęliście zmian w budżecie. Dziękuję.  

Radna Renata Posłowska – ja proszę państwa chciałem się odnieść do tych spotkań. Oprócz 

spotkań mamy regularne posiedzenia komisji i przed sesją marcową był zaproszony odnośnie 

zmian w budżecie pan Andrzej Waśko jako kierownik, jako osoba kompetentna do wyjaśnienia 

wszelkich zmian. Ja wypytywałam o drogę powiatową, która jest w remoncie, natomiast 

żadnych pytań nie było ze strony pana radnego Kasperka czy pana Waldemara Kasprzyka. Nie 

zadali żadnych pytań. Skąd środki, po co te środki, w jakiej wysokości te środki? To czy my na 

komisjach nie mamy pewnych zadań do wyjaśnienia? Przecież po to przychodzą pracownicy 
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Urzędu Gminy, żeby pewne informacje wyjaśniać i podawać. Z mojej strony pytania padły, 

natomiast z pozostałych panów, którzy oczekują spotkań i oczekują wyjaśnień, przecież tego 

można dowiedzieć się na komisjach. Po to pracownik Urzędu Gminy przychodzi. Dziękuję 

bardzo. 

Radny Waldemar Kasprzyk – przepraszam pani radna, jeśli pani umie czytać to tam było 

napisane, wtedy co byliśmy na komisji, że było napisane wszystko, więc myśmy z panem 

Andrzejem rozmawiali na te tematy nie raz, a pani jak pani nie wie o czym się rozmawia to ja nie 

wiem, może pani przysnęła czy co. Dziękuję. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz – proszę państwa przechodzimy 

do głosowania, bo za daleko już przesunęliśmy się.  

Radny Andrzej Kasperek – ja tylko chciałem od osoby kompetentnej ze Starostwa uzyskać co 

ze środkami, które przeznaczone były na gminę, bo to na gminę jest to 200.000 zł z 

przeznaczeniem na Sołectwo Wola murowana. Gdzie te pieniądze poszły? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz – to może poprosimy pana 

dyrektora. 

Dyrektor PZD w Kielcach Paweł Gratka – pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, panie 

Wójcie, panie Starosto. Dzień dobry, miło mi, jestem po raz pierwszy na sesji Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny. My środki, które mieliśmy przeznaczoną na Wolę Murowaną w kwocie 

200.000 zł mamy zabezpieczone w budżecie Powiatu Kieleckiego i po ogłoszeniu przetargu 

na otwarciu ofert czytaliśmy, że mamy środki zabezpieczone w kwocie 200.000 zł. W 

momencie kiedy szanowana Rada by podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego z przeznaczeniem kwoty 200.000 zł moglibyśmy podpisać umowę na realizację 

zadania. Jednakże tej uchwały nie było, nie zostało podpisane porozumienie stosowane 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach 

zmuszony był do unieważnienia przetargu i odstąpienia od realizacji zadania w bieżącym 

roku budżetowym.  

Radny Łukasz Gryń – to jest logiczne, że państwo musieliście unieważnić ten przetarg. 

Natomiast kwota środków, którą państwo pierwotnie przeznaczaliście, czyli 200.000 zł, ona 

gdzieś została. I jeżeli państwo jej nie spożytkowaliście to my jako Radni Gminy Sitkówka-

Nowiny oczekiwalibyśmy, że te pieniądze tak czy siak zostaną ulokowane w Gminie 

Sitkówka-Nowiny. Bo państwo docelowo planowaliście te środki zostawić u nas, mówiąc 

brzydko – zostawić. W związku z powyższym jeśli nie będą wykorzystane z wiadomych 

względów na Woli Murowanej to chcielibyśmy, żeby one jednak w Gminie Sitkówka-

Nowiny pozostały. Dziękuję. 

Radna Renata Posłowska – ja mam też pytanie do pana Gratki – żeby sprecyzował, jeżeli 
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kwota, która jest brakująca, nie zostanie przekazana uchwałą dla Powiatu, w jakim stanie 

zostanie wykonana droga powiatowa? W jakim ona stanie zostanie? 

Dyrektor PZD w Kielcach Paweł Gratka – szanowni państwo, jeżeli uchwała by nie została 

– a mam nadzieję, że tak się nie stanie – nie podjęta w dniu dzisiejszym i zostałaby 

zmniejszona kwota dofinansowania na realizację zadania w Kowali, musielibyśmy 

zmniejszyć zakres rzeczowy robót. I zgodnie z kosztorysem ofertowym akurat ta brakująca 

kwota pozwoliłaby na niezrealizowanie zadania w zakresie budowy jednostronnego chodnika 

ciągu drogi powiatowej w m. Kowala, również przy ograniczeniu robót odwodnieniowych na 

tej inwestycji. 

Radny Andrzej Kasperek – ja tylko chciałem zapytać, te 200.000 zł to co miało być na terenie 

gminy pozostawione. 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus - te pieniądze są, czekamy na propozycję ze strony pana 

Wójta i Rady Gminy, co chcecie realizować. Bo jeżeli znajdziecie kolejne pieniądze i jeszcze raz 

rozpiszemy przetarg na Wolę Murowaną, to rozpiszemy, tylko nie wiemy jaki ten przetarg w tej 

chwili będzie – czy za 380.000 zł jak było, czy będzie 480.000 zł. My te pieniądze mamy. Jeżeli 

wskażecie, że coś innego trzeba robić, że jest pilne z dróg powiatowych to będziemy realizować. 

My 200.000 zł mamy. 

Radny Andrzej Kasperek – czyli inwestycja w Woli Murowanej dalej aktualna? 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – jeżeli gmina zabezpieczy pieniądze to ogłosimy przetarg. 

Nie będziemy się ośmieszać, że ogłaszamy przetarg i nagle się okazuje, że nie mamy pomocy 

finansowej ze strony Gmina Sitkówka-Nowiny i kolejny przetarg musimy unieważnić. 

Dyrektor PZD w Kielcach Paweł Gratka - natomiast szanowni państwo musimy mieć 

świadomość tego, że mamy połowę maja a pierwszy przetarg ogłaszaliśmy w marcu. A wiemy 

im bliżej końca roku, końca sezonu robót budowlanych, ceny dość dużo idą w górę, ponieważ 

wykonawcy i firmy realizujące zadania mają już określony portfel zamówień i podpisane umowy 

z jst. Ale oczywiście, jeżeli Rada Gminy podejmie decyzję co do realizacji zadania w Woli 

Murowanej, a Rada Powiatu Kieleckiego i Zarząd Powiatu Kieleckiego reprezentowany tutaj 

przez panią Bogusię Kowalczyk i pana Starostę Zenona Janusa, nie wykreślili tego zadania z 

budżetu powiatu, to cały czas jesteśmy przynajmniej gotowi ogłosić ponownie przetarg, bo całą 

dokumentację mamy, i zobaczyć jakie będą ofert. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz - dziękuję bardzo. Zakańczam 

dyskusję, przechodzimy do głosowania. 

Radny Artur Podczasiak – pani Przewodnicząca ja znów protestuję.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani Przewodnicząca proszę o udzielenie głosu. 

Radny Artur Podczasiak – protestowałem na ostatniej sesji i teraz też protestuję. Zakańcza 
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pani dyskusję. Mieszkańcy się też chcą wypowiedzieć. Chciałem też ja od siebie powiedzieć 

słowo. Bo tak teraz wszystko jest pięknie, państwo tutaj z chęcią opowiadają bajki, że teraz 

pytania czy starostwo ma pieniądze. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz – dobrze, proszę państwa 

udzielam głosu panu Wójtowi jako ostatniemu i przechodzimy do głosowania. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, chciałbym jeszcze prosić panią 

Przewodniczącą, o to żeby udzieliła głosu mieszkańcom, jeżeli mieszkańcy chcą coś powiedzieć. 

To jest mój pierwszy wniosek. 

I drugi tak na zakończenie, nie będę już zabierała głosu i nie będę się wypowiadał w tej sprawie, 

ale apeluję do radnych, szanowni państwo jeżeli tych zmian nawet nie popieracie, po prostu 

wstrzymajcie się od głosu. Tylko się wstrzymajcie od głosu, pozwólcie to po prostu zrealizować. 

Wystarczy nam do przyjęcia tej zmiany w budżecie 7 głosów „za” i może być nawet 7 głosów 

„wstrzymujących się”, byleby ta uchwała przeszła. Bo chcemy je po prostu zrealizować, te 

wydatki, które są zaplanowane w tym projekcie zmiana w budżecie. Po prostu się państwo 

wstrzymajcie, będziecie mogli sobie dalej opowiadać, że się z tym nie zgadzacie, dalej możecie 

opowiadać, że jest to nierealne do zrealizowania – możecie dalej to mówić. Ale wstrzymajcie się 

od głosu i pozwólcie te inwestycje realizować. Bo 7 głosów „za” zapewne będzie a pozostałe, 

szanowni państwo, nie zgadzacie się z tym to przynajmniej się wstrzymujcie, nie blokujcie, nie 

róbcie na złość mieszkańcom. I proszę o udzielenie głosu mieszkance.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz – proszę pani, ostania, proszę 

bardzo. 

Mieszkanka Kowali – dziękuję, mieszkam na odcinku tej drogi, która w tej chwili jest 

remontowana. Jest to wszystko rozgrzebane, także zapraszaliśmy. Byłam na ostatniej 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. No nie dano nam dojść do głosu, więc myślę, że ale i tak 

większość państwa tutaj co są nasi mieszkańcy poprą również mnie w tym, że bardzo prosimy o 

to, żebyście się pochylili nad tą inwestycją. Ona jest naprawdę bardzo wymagana. 12 lat męki. 

Nie wiem, zapraszaliśmy radnych, żeby tam przyjechali zobaczyli jak to wygląda, żeby 

porozmawiali z nami. Ja osobiście miałam dom zalany kilkakrotnie. Nie było odwodnienia. 

Teraz jak słyszę, że znowu nie będzie to dokończone i nie będzie tego odwodnienia – po prostu 

ja sobie tego nie wyobrażam. Naprzeciwko sąsiad, tam jest nieduży domek, po prostu kiedyś to 

zabierze go woda. To musi być zrobiona droga, odwodnienie, te chodniki. To jest droga, która 

prowadzi do kościoła, tak korzystają z tej drogi wszyscy mieszkańcy Kowali. To jest droga 

bardzo często uczęszczana przy Osiedlu Bilcza, gdzie samochody jeżdżą tam i dość szybko, tam 

musimy mieć te chodniki i po prostu sobie nie wyobrażam, żeby tu wchodzić w jakąś dyskusję, 

jakieś nie wiem. Bo odnoszę wrażenie będąc tutaj drugi raz, że to już jest jakaś walka 
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przedwyborcza. Tak ja to odnoszę, że tu nie widzę, żeby państwo w ogóle chcieli coś rozmawiać 

na temat tych pieniędzy, żeby to szły w dobrą stronę, tylko nie wiem. Dzisiaj widziałam jakiś 

przebłysk, że chcecie się państwo dogadać i ze strony tu widzę, bo się podzieliła niestety, jest i 

opozycja, jest tego. Tylko proszę Was nie bawcie się w totalną opozycję. Przemyślcie sobie to 

wszystko, albo zajrzyjcie tam, przyjedźcie, zobaczcie, które inwestycje są naprawdę potrzebne i 

nie szachujcie tutaj nami, bo to i tak się wszystko odbije później nie w wyborach i najbardziej 

ucierpimy my mieszkańcy gminy. Ale to w końcu to my płacimy podatki i też mamy jakieś tam 

wymagania. I nie można walczyć, ileż lat można prosić żeby zrobić odwodnienie i być bez 

przerwy zbywanym. Także proszę państwa, żebyście we własnych sumieniach to rozstrzygnęli, 

bez względu na to czy ktoś jest  w opozycji, czy jest za tą czy za tą stroną, bo widać ze tu są 

podziały. Ale ja tylko proszę, żebyście to we własnych sumieniach rozstrzygnęli i z własnym 

sumieniem zagłosowali, ewentualnie wstrzymali się od głosowania, tak jak Wójt mówił, jeżeli to 

jest jedyna szansa, żeby ta droga została zrobiona, inwestycja dokończona. Dziękuję bardzo.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz - dziękuję bardzo, ostatni już pan 

Łukasz Gryń proszę. 

Radny Łukasz Gryń – ja tutaj się z panią się absolutnie zgadzam. Natomiast tak odniosę się 

tylko i wyłącznie do kwestii spotkań, ponieważ akurat kojarzę pani też jest członkiem Rady 

Sołeckiej w Kowali. Ja bardzo chętnie bym się nawet pofatygował i na takie zebranie Rady 

Sołeckiej i nawet zresztą i na to spotkanie, które państwo organizowaliście czy to pan Wójt 

organizował, tylko że my nie dostajemy w ogóle żadnej informacji tego typu. Jeżeli chodzi o 

kwestię nawet Rady Sołeckiej to statuty sołeckie mówią, że wypadałoby naprawdę informować 

tego radnego miejscowego. Ja nie gryzę, nie kopę. Nawet jak się w czymś nie będziemy zgadzać 

to przynajmniej podyskutujemy i porozmawiamy. I jeżeli rzeczywiście będziecie mieli takie 

sytuacje ważne i sporne, to nie bójcie się też i powiadomić mnie, bo ja z wielką ochotą i 

przyjemnością na pewno się stawię. Tylko muszę chociaż nie zaproszenie, tylko informację po 

prostu mieć, że takie spotkanie Rady Sołeckiej się odbywa. Tyle, dziękuję bardzo.  

Mieszkanka Kowali – ja przepraszam, ja muszę się tu odnieść, bo to jest radny z naszej wsi. I 

mamy jeszcze jedną panią radną i nie musimy ją na nic zapraszać, interesuje się, wie wszędzie 

gdzie jest coś do zrobienia. Po prostu ona sama idzie przez wieś. Sama z ludźmi rozmawia i nie 

czeka na specjalne zaproszenie. Do domu do mnie przychodzi, do wielu osób przychodzi i zna 

nasze problemy. Wie pan co, niech  pan nie robi teraz takich scen, że pana musimy zapraszać, bo 

nie wiem, to po co się wybiera radnych, żeby ich jeszcze prosić? 

Radny Łukasz Gryń – odniosę się jeszcze tylko pani Przewodnicząca, ponieważ jestem radnym 

msc. Kowala w części do 50a. I drodzy państwo ta część Kowali, w której również jestem 

radnym, bo przypomnę że i cała Sitkówka, uwierzcie mi państwo jestem bardzo często, ci którzy 
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chcą ze mną rozmawiać to rozmawiają. Proszę nie wkładać w moje usta słów, których nie 

wypowiadam, że oczekuję specjalnego zaproszenia. Pani radna jest również sołtysem, w 

związku z powyższym zbiera opłaty i tak na dobrą sprawę chodzi od domu do domu. Ja się tego 

też nie wstydzę, natomiast to jest tylko i wyłącznie sugestia z mojej strony - jeżeli będziecie 

państwo mieli ochotę, żebym się gdzieś pojawił, no to będzie taka informacja i na pewno się 

pojawię. Jeśli nie będzie to wiecie państwo, nie chcę z siebie robić intruza i pojawiać się gdzieś 

na siłę. Ale myślę, że mamy ważniejsze sprawy już do przegłosowania, także dziękuję. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz – dziękuję, przechodzimy już do 

głosowania. Zatem proszę. Nie skończymy tego nigdy proszę państwa. 

Radny Zbigniew Pyk – dlaczego, skoro pan Gryń zabrał głos 6 razy? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz – dobrze, panie radny proszę 

bardzo w takim układzie. Pan radny Zbigniew Pyk. 

Radny Zbigniew Pyk – dziękuję bardzo pani Przewodnicząca. Proszę państwa jestem trochę 

zbudowany tą wypowiedzią koncyliacyjną, że zagłosujecie i że poprzecie te projekty uchwał. 

Natomiast zastanawia mnie dlaczego tak długo to trwa. Przecież w sumie merytorycznie chodzi 

o to samo, a państwo cały czas tylko podnosicie, że ktoś nie został zaproszony, ktoś nie został 

uszanowany, może nie na tym miejscu siedzi, na którym powinien, może wyższe krzesło z 

oparciem powinien dostać. Cały czas są dyskusję poboczne, które mają tak ważny wpływ na te 

sprawy, choćby tutaj zgromadzonych mieszkańców. Najważniejszą rzeczą to jest merytoryka 

tego wszystkiego o czym mamy zdecydować, a nie sprawy poboczne i ciągle dochodzicie się, że 

pan Wójt Was nie uszanował, nie zaprosił. A jak zaprosił to nie wtedy kiedy Wam to odpowiada. 

Czy to ma przesądzać o merytoryce cały spotkań naszych i podejmowaniu naszych decyzji dla 

mieszkańców? Przecież to jest najważniejsze i nad tym powinniśmy się skupić. Sprawy inne 

można dogadywać w przerwie, po sesji a nie robić z tego temat nr 1. Dziękuję bardzo. 

 

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

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła:  

Uchwałę Nr RG – XLII/527/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, otwierając dyskusję nad WPF – 
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projekt uchwały został wprowadzony ze względu na to, że zmiana do budżetu została 

rozszerzona autopoprawkami i wymaga to również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

W tym miejscu chciałbym też podziękować całej Radzie za przyjęcie zmian w budżecie, które w 

tej chwili nam umożliwiają dalszą realizację pewnych zadań inwestycyjnych. Tak jak radny pan 

Zbigniew Pyk powiedział, no szkoda, że to trwało tak długo, bo w zasadzie znajdujemy się w 

punkcie wyjścia, w którym moglibyśmy być 2 miesiące temu. Straciliśmy szanowni państwo  

2 miesiące czasu na jakieś przepychanki personalne. 2 miesiące czasu spieraliśmy się nie 

wiadomo o co, bo w tej chwili przyjęliśmy dokładnie takie zmiany jakie proponowałem w 

marcu, 2 miesiące temu. Ale dziękuję serdecznie. 

Radny Andrzej Kasperek – nieprawda, nie wszystkie a Wola Murowana. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, to co mogliśmy uratować to 

mamy uratowane. Ale te 2 miesiące straciliśmy: po pierwsze czas, po drugie: inwestycja w Woli 

Murowanej przetarg został unieważniony ponieważ nie było finansowania ze strony gminy. Ja 

mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie jakaś nauka, która będzie dla nas wszystkich na 

przyszłość, że do końca tej kadencji będziemy wspólnie realizować ten budżet, który został 

przyjęty w grudniu ubiegłego roku. Przed nami jest jeszcze kilka miesięcy pracy i prosiłbym, 

żeby przez te kilka miesięcy, żebyśmy naprawdę wspólnie starali się wypracować kompromisy 

dla dobra naszych mieszkańców, dla dobra tej gminy, bo jeszcze trochę zadań przed nami. 

Wszystko jest do zrealizowania, wszystko to co jest w budżecie jest realne. My możemy to 

naprawdę zrobić, ale musimy to wszyscy wspólnie robić. Dziękuję bardzo. 

 

Ad. 4a 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła:  

Uchwałę Nr RG – XLII/528/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023. 
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Ad. 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/463/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kieleckiego 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/463/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLII/529/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/463/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego. 

  

Ad. 6  

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji zmiany usytuowania 

przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0376T w 

miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny 

 

Radna Renata Posłowska – szanowni państwo zapewne zapoznawaliście się z 

dokumentacją. Ja tylko powiem, że ta zmiana jest na wniosek mieszkańca. W związku z  tym, 

że bywalcy tego przystanku niszczyli mu ogrodzenie, zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o 

zmianę lokalizacji przystanku. W dokumentacji jest też mapka gdzie on zostanie 

przeniesiony.  

 

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

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji 

zmiany usytuowania przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 

0376T w miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 



 21 

Uchwałę Nr RG – XLII/530/18 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji zmiany 

usytuowania przystanku komunikacyjnego położonego przy drodze powiatowej nr 0376T w 

miejscowości Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny.  

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/504/18 z dnia  

29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o 

wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju 

TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości 

Trzcianki 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/504/18 z 

dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie 

zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Trzcianki. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLII/531/18 w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/504/18 z 

dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie 

zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Trzcianki. 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/505/18 z dnia  

29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o 

wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju 

TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości 

Zgórsko 

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

głosowanie nad projektem uchwały w uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/505/18 z dnia  

http://bip.nowiny.com.pl/userfiles/file/RADA%202014-2018/Uchwa%C5%82y%20Rady%20Gminy%20/2018%20rok/XXXVIII%2029_01_2018%20/RG-XXXVIII-505-18.pdf
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29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w 

Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zgórsko. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLII/532/18 w sprawie uchylenia uchwały NR RG-XXXVIII/505/18 z 

dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie 

zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zgórsko. 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/506/18 z dnia  

29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o 

wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju 

TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości 

Zawada 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/506/18 z 

dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie 

zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zawada. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLII/533/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/506/18 z 

dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie 

zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zawada. 

 

http://bip.nowiny.com.pl/userfiles/file/RADA%202014-2018/Uchwa%C5%82y%20Rady%20Gminy%20/2018%20rok/XXXVIII%2029_01_2018%20/RG-XXXVIII-506-18.pdf
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Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/507/18 z dnia  

29 stycznia 2018 r.  w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o 

wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju 

TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości 

Kowala Mała 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/507/18 z 

dnia 29 stycznia 2018 r.  w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie 

zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Kowala Mała. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLII/534/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXXVIII/507/18 z 

dnia 29 stycznia 2018 r.  w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie 

zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Kowala Mała. 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Sitkówka-Nowiny za 2017 r. 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej 

w Gminie Sitkówka-Nowiny za 2017 r. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLII/535/18 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w 

Gminie Sitkówka-Nowiny za 2017 r. 
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Ad. 12  

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2017 r.” 

 - w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 13 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 17.00 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz wobec wyczerpania 

porządku obrad zamknęła obrady XLII nadzwyczajnej 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 z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy 

Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.” 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczyła: 

                                                                             

          Alina Jedynak                        Małgorzata Wójtowicz 


