Protokół Nr XLIII/18
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 28 maja 2018 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 13.03, zakończenie godzina 16.26.
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, Radca Prawny Urzędu Gminy Janina
Michalska,
 Sołtysi z terenu Gminy,
 Pan Ryszard Barwinek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach,
 Pani Julita Zając – dyrektor GBP w Nowinach,
 mieszkańcy gminy.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
5. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
6. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
9. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – informacja za
2017 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2017 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2017 r.
12. Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2017 r.
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13. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 i 2
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Obrady XLIII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 otworzyła
o godz. 13.03 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak powitała Wójta Gminy, Radnych, Sołtysów z
terenu Gminy, dyrektor GBP w Nowinach Julitę Zając, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
w Kielcach Ryszarda Barwinka oraz mieszkańców.
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 13 radnych. Nieobecni radni: Renata KrzysiekNowakowska, Marian Wilk.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła porządek obrad.
Poinformowała także, że porządek obrad jest pozbawiony uchwał, ponieważ pan Wójt
wprowadził nietypowe praktyki organizując sesje nadzwyczajne z uwzględnieniem uchwał,
które mogłyby zapadać na sesji zwyczajnej.
Zapytała czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz – chciałabym zgłosić wniosek
podpisany przez 8 radnych. Wniosek dotyczy powołania Komisji Doraźnej Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz odczytała:
 wniosek o powołanie Komisji Doraźnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w celu zbadania
sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy w
okresie od 2015 do 2018 rok
- w/w wniosek stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
O godz. 13.06 na obrady sesji przybyła Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz przekazała w/w wniosek
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Przewodniczącej Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak powitała Radcę Prawnego Urzędu Gminy
Janinę Michalską.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - wpłynął wniosek formalny, bardzo proszę
o przegłosowanie czy ten wniosek będzie
Radny Artur Podczasiak – a nie ma dyskusji.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – będzie dyskusja. Proszę bardzo radna
Edyta Giemza.
Radna Edyta Giemza – czy uczestnictwo w tej Komisji to będzie w ramach wynagrodzenia
Radnych czy będą jakieś dodatkowe pieniążki?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – absolutnie nie. Tak jak dotychczas nie
było takiej praktyki. Były komisje doraźne i nie było gratyfikacji za taką komisję.
Radny Artur Podczasiak - były wcześniej.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – były wcześniej? To ta Komisja będzie
zupełnie bezpłatna.
Radna Edyta Giemza – czy oprócz tych 8 Radnych, którzy się podpisali, to w tej komisji
będą osoby spoza?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – będą podawane kandydatury, jeżeli
wniosek wejdzie. Wobec tego poddaję pod głosowanie wniosek formalny. Kto z Pań i Panów
Radnych jest za przyjęciem wniosku do porządku obrad dzisiejszej sesji, ręka w górę.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujące się”
przyjęła wniosek do porządku obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wobec tego zarządzam przerwę i proszę
pana Wójta o przygotowanie projektu uchwał do wniosku.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – Szanowni Państwo, za nim rozejdziemy się na
przerwę, ja dzisiaj nie będę mógł uczestniczyć w całej sesji - o 14.00 muszę być w
Piekoszowie. Mam zaproszenie na uroczystą sesję Rady Gminy w Piekoszowie. Wiec jeśli ta
przerwa się przedłuży to proszę nie interpretować tego, że ja w jakiś sposób uciekam, tak jak
było w marcu interpretowane, że nie byłem obecny na sesji to jest jakaś sytuacja
nadzwyczajna. Pani Przewodnicząca zorganizowała sesję w marcu, w terminie, kiedy było
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spotkanie wójtów, burmistrzów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, na którym jako
przedstawiciel Gminy Sitkówka-Nowiny, mam obowiązek uczestniczyć. W związku z tym
jest prośba do Państwa Radnych, żebyście Państwo nie powtarzali bzdur dookoła, że ja nie
uczestniczę na sesjach, bo nie wiem, mam taki kaprys, tylko jest to spowodowane innymi
obowiązkami. W związku z tym tak samo dzisiaj też nie będę mógł uczestniczyć do końca
sesji, bo podejrzewam, że on się trochę przedłuży.
Kolejna sprawa, którą chciałbym jeszcze przed sesją powiedzieć, to jeżeli chodzi o ten
projekt uchwały i jakąś Komisję nadzwyczajną, macie oczywiście Państwo prawo do tego, jak
najbardziej. Tylko jakby uprzedzając pewne wnioski w tej Komisji powiem Państwu tak:
przez 3 lata Rada Gminy w swoich kompetencjach miała uchwalanie budżetu i kontrolę
wykonania tego budżetu i Państwo uchwalając budżet na każdy poszczególny rok,
akceptowaliście wszystkie finansowe zapisy, które znajdowały się w budżetach i rozliczanie
tego budżetu w formie uchwały absolutoryjnej też było podejmowane przez Radę Gminy, a
nie przeze mnie.
Szanowni Państwo, 27 czerwca tutaj uzgodniliśmy z Panią Przewodniczącą, że odbędzie się
sesja o godzinie 11.00. Natomiast wcześniej przed sesją, chciałbym wszystkich Radnych
zaprosić na objazd po terenach inwestycyjnych, czyli dawne FTG. My podstawimy busa i
wyjeżdżamy o 9.30 spod Urzędu Gminy.
Rady Artur Podczasiak – ustalimy czy to już jest pewne, żeby się nie okazało za 2 dni
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale Panie Radny z mojej przyczyny nigdy
nie była sesja odwoływana. Ja podaję termin sesji na miesiąc przed. Była zmieniana ze
względu na Panią Skarbnik, która prosiła o zmianę. Tylko i wyłącznie.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – z Panią Przewodniczącą ustaliliśmy: 27 czerwiec
godz. 9.30 wyjeżdżamy na dawne tereny FTG, tereny inwestycyjne. O godzinie 11.00 będzie
sesja.
Jeszcze tutaj, co do uwagi Pani Przewodniczącej, że ja w jakiś sposób nadużywam sesji
nadzwyczajnych bądź Państwo nie rozumiecie z jakich powodów ja te sesje nadzwyczajne
zwołuję, to powiedziałem na poprzedniej sesji - ja ich nie zwołuję dla swojego widzi mi się,
tylko gdyby nie było powodu takiego, że Państwo odrzucaliście dwukrotnie zmiany w
budżecie, to pewnie tych sesji nadzwyczajnych w takich terminach by nie było. To jest taka
prawda. To Państwo przyczyniacie się do tego. Dzisiaj nie ma w porządku obrad uchwał,
które ja mógłbym wprowadzić na dzisiejszą sesję, bo po prostu nie mam takiej potrzeby. To
co chcieliśmy, żeby zostało przyjęte, zostało przyjęte niedawno na sesji nadzwyczajnej i
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spotykamy się następnym razem, gdzie już będą na sesji uchwały 27 czerwca. Ja poproszę
ten wniosek.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja dodam Panie Wójcie, że przede
wszystkim gdyby budżet był doszacowany w miarę, to nie musiało by być już w miesiącu
marcu przesunięć o jakich Pan wspomina. Poza tym, przecież inwestycje takie, to one nie
narodziły się teraz. One były już w planach, nawet jeżeli chodzi o drogę w Kowali.
Mieszkańcy ubolewają, że od 12 lat czekają na drogę. A przecież Pan obejmując urząd, nie
musiał od razu przystępować do nagród, które Pan rozdał, tylko można było pomyśleć o
inwestycjach.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – Pani Przewodnicząca temat nagród
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – jest zawsze żywy.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – będziecie Państwo na tym temacie ciągnąć sprawę
aż do wyborów. Jeszcze raz powtórzę, to co mówiłem za każdym razem - wynagrodzenia, na
czym tak Państwo robicie sensację, nagrody czy dodatki są jednym z elementów
wynagrodzeń pracowników. I tu nie było przyznawanych jakiś ekstra pieniędzy, które nie są
ujawniane m.in. w oświadczeniach majątkowych kierowników, dyrektorów. Więc tutaj nie
róbcie Państwo z tego nadmiernie sensacji, bo zaczyna to Państwu szkodzić, nie mnie.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to nie jest sensacja Panie Wójcie, to są
fakty. Bardzo proszę, jeszcze w tej sprawie Radny Łukasz Gryń robimy przerwę.
Radny Łukasz Gryń – Panie Wójcie, rozumiem, że

Pan będzie wybywał z tej sesji.

Natomiast mamy dzisiaj przygotowane w jednym z punktów – wolne wnioski, informacje,
sprawy różne. W związku z tym chciałbym Pana zapytać, czy podczas Pana nieobecności, to
będzie w sesji uczestniczył Wicewójt, bo mamy trochę pytań i tak zastanawiam się do kogo je
będziemy je kierować, zadawać. Skoro Pan ma takie spotkanie zaplanowane na godz.14.00, to
wypadałoby chyba, żeby ktoś tutaj Pana zastępował. To jest pierwsza sprawa.
Druga sprawa, odniosę się do tego wniosku, bo Pan przytoczył kwestie, że Radni jak gdyby
do tej pory przez 3 lata mogli oczywiście skorzystać z takiej inicjatywy, a nie skorzystali.
Panie Wójcie, powtórzę to na co zwracałem uwagę na jednej z sesji - przez dwa lata Panie
Wójcie to my do pana mieliśmy zaufanie. Pan z nami rozmawiał, Pan z nami wiele spraw
konsultował i takich zastrzeżeń nie mieliśmy. Natomiast w momencie, kiedy Pan przestał z
nami rozmawiać, mało tego, nie informował nas Pan o wielu sprawach, to niestety pojawiły
się nasze obawy. Jeszcze raz podkreślę, najpierw był to głos wstrzymujący się nad projektem
budżetu - jeśli chodzi o rok 2017. Z całą pewnością i stanowczością podkreślam, że była to w
moim przypadku decyzja słuszna. To ma również potwierdzenie w chwili obecnej. Natomiast
Panie Wójcie w kwestii jak gdyby nagród - ja rozumiem, że Pan chciałby, żebyśmy temat
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zamietli pod dywan, bo tak jest Panu wygodnie. Natomiast ja jako Radny, to się muszę
wstydzić za pana decyzje. Nie powiem, że wszystkie, ale nie ukrywam, że te to akurat muszę
się wstydzić, bo to nie kto, tylko m.in. również ja rozmawiam z ludźmi na ulicy i wiem, co do
mnie mówią. Jeśli Pan Wójt spotyka takich ludzi, którzy twierdzą, że rozmowa na temat
nagród czy kwestia nagród to szkodzi nam, no to być może ma Pan takich rozmówców, bo ja
mam zupełnie innych. Dziękuję.
Radny Andrzej Kasperek – Panie Wójcie, ta sesja nadzwyczajna ostatnia, była potrzebna,
niepotrzebna. Wprowadzacie w błąd społeczeństwo. Panie Wójcie przetarg na drogę w
Kowali, już był ogłoszony, firma pracuje. Przetarg był ogłoszony przez Starostwo Powiatowe.
Czy to pieniądze były tydzień wcześniej czy tydzień później i chodnik był już w trakcie
wykonywania, bo na drugi dzień przejechałem i wszystkie krawężniki były położone, a to czy
firma zacznie od strony Kowali czy do strony Brzezin to nie nam oceniać, bo przekazane była
budowa, odcinek drogi i decyduje kierownik budowy o rozpoczęciu budowy, od której
zacznie. I drogę przejęli powiatową i tam zrobili przetarg. I nie okłamujmy ludzi i samych
siebie. Dziękuję.
Radny Łukasz Gryń – Panie Wójcie, chciałbym, aby Pan odpowiedział na moje pytanie, czy
Pana ktoś zastąpi podczas Pana nieobecności?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – bo jest dużo pism, naskładało się przez
2 miesiące, które też będą wywoływały pytania do władz.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pewnie ktoś będzie, może zastępca. Ja mam
prośbę, bo wpłynęło też pismo od Pani Wojewody na odpowiedź na zapytanie Pani
Przewodniczącej odnośnie sesji nadzwyczajnej i chciałbym, aby Pani je szczegółowo
przeczytała Radnym, ponieważ tam pani Wojewoda wyraźnie powiedziała, że ja w żaden
sposób nie naruszam pewnych zasad, które obowiązują przy zwoływaniu sesji
nadzwyczajnych. To tak mówiąc w skrócie.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja przeczytam, jak dojdę do tego punktu,
Panie Wójcie jak wszystkie pisma ze starannością, a powiem tylko, że dotychczas nie było
takich praktyk i to jest dla mnie zdziwienie, że Pan wprowadza teraz dodatkowo praktyki.
Radca Prawny Janina Michalska – mogę coś powiedzieć z punktu widzenia formalno –
prawnego?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę bardzo.
Radca Prawny Janina Michalska –

bo widzę, że Państwo skupiacie swoją uwagę

nadmierną - w mojej ocenie - na temacie sesji nadzwyczajnych. To jest prawo i uprawnienie
Wójta

i ma prawo z tego skorzystać i Państwo ¼ składu Rady też ma prawo z tego

skorzystać. Ja nie rozumiem w czym tu jest problem.
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – a ja Pani odpowiem, Pani Mecenas w
czym. Otóż w tym, że jest to charakter szczególny sesji nadzwyczajnych i w takim układzie
powinny być sprawy, które wynikły z pilności. Natomiast tu są włożone, wszystko po to, do
tej sesji uchwały, żeby doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy nie mogli się wypowiadać,
żeby radni nie mogli dyskutować. Po prostu dążymy, podejrzewam, do sesji niemych, a my
tego nie chcemy, ponieważ sesje idą na stronę internetową, są publikowane i mieszkańcy
analizują, jaka jest aktywność radnych, o co pytają, czy rzeczywiście wypełniają mandat
radnego.
Radny Artur Podczasiak – Pani Przewodnicząca, że tak wejdę w słowo, to przecież Pani nie
pozwoliła wypowiadać się mieszkańcom na sesji. Przestańmy dziś już dyskutować.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie radny, bo to była sesja
nadzwyczajna.
Radny Artur Podczasiak – tutaj też pan Gryń się zastanawia komu, jest punkt w porządku
obrad – zapytania, interpelacje, złożyć na piśmie zapytania. Są komisje, można wszystko
wyjaśniać, jeśli kogoś nie ma i nie może być np. Wójt uczestniczyć w sesji. Wszystko można
załatwić, tylko trzeba odrobinę dobrej woli.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak panie radny i dlatego Wójt
odpowiedział.
Radny Artur Podczasiak – apeluję, Szanowni Państwo, skupmy się na pracy, a nie jakiś
przepychankach przedwyborczych.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – jest praca panie radny, jest praca. Proszę
bardzo jeszcze pani radca.
Radca Prawny Janina Michalska – ja pozwolę się nie zgodzić z Panią Przewodniczącą, że
sesja nadzwyczajna jest to coś wyjątkowego.
Art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, wyraźnie wskazuje:
 „Na Wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Gminy
Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od
dnia złożenia wniosku”.
Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać porządek i nic więcej.
O godz. 13.22 z sali obrad wyszedł radny Artur Podczasiak
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale to my znamy.
Radca Prawny Janina Michalska – no to skoro pani zna, pani Przewodnicząca, ja tylko
chcę powiedzieć, że to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest norma. Natomiast może dlatego
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to jest nadzwyczajna, ale nawet ustawa nie mówi, że jest to nadzwyczajna. Ustawa nie
kwalifikuje ani nie klasyfikuje sesji na zwyczajną i nadzwyczajną. Są sesje, ale że ponieważ
przyjmujecie Państwo porządek pracy Rady, to kwalifikuję się, że te, które są w planie pracy
są tzw. zwyczajne, natomiast poza tym to są nadzwyczajne. Ustawa nie zna pojęcia
zwyczajna i nadzwyczajna i proszę to przyjąć do wiadomości.
Natomiast, jeżeli mogę to chciałabym się wypowiedzieć, ponieważ na ostatniej sesji
nadzwyczajnej, bodajże pan radny Gryń bardzo, że tak powiem, apelował, kładł nacisk na to,
że Pani Przewodnicząca na sesji nadzwyczajnej nie mogła dopuścić do głosu mieszkańców.
Nic bardziej mylnego. Art.42 naszego Statutu Gminy Sitkówka–Nowiny mówi wprost i
wyraźnie:
 „Przewodniczący Rady Gminy prowadzi obrady według ustalonego porządku obrad,
otwierając i zamykając dyskusję nad każdym tematem”.
Jedynie czego Państwo nie możecie zrobić w przypadku sesji nadzwyczajnej, to zmienić jej
porządku obrad, bo taka zmiana wymaga zgody wnioskodawcy. Czy jest to Wójt, czy ¼
ustawowego składu Rady. Natomiast dyskusje nad każdym punktem, to Pani Przewodnicząca
bądź Pan Przewodniczący decyduje o tym, czy dopuszcza, czy nie dopuszcza i do tego Pan
Wójt nic nie ma, ani nikt inny nic do tego nie ma. To jest punkt formalno – prawny, to nie jest
moja ocena Państwa, bo ja do tego nie mam prawa. Nawet gdybym chciała wyrazić swoją
opinię, nie mam i nawet nie chcę. To jest prawny punkt widzenia.
O godz. 13.24 do sali obrad wrócił radny Artur Podczasiak
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – my też Pani Mecenas nie oczekujemy Pani
opinii, tylko opinii prawnej we wszystkim. Proszę bardzo radny Gryń.
Radny Łukasz Gryń - ja chciałbym odnieść się do słów Pani Mecenas. Pani nam tu ładnie
przytacza ten artykuł, ja go też mam przed oczami i tu nie kwestionuję, Pani Radco Prawny
nikt kwestii, że Pan Wójt ma takie uprawnienia w kwestii zwołania. Dobrze, że Pani dodaje
kwestie w Pani ocenie, bo my mamy jak gdyby zastrzeżenia z tym, co się tam znajduje. Bo
Jeżeli projekt uchwały, a jest to oczywiście interpretowane, że w takiej sesji nadzwyczajnej
powinny znaleźć się sprawy, które nie cierpią zwłoki, jeżeli tak jest Pani Mecenas, jeżeli za
taką uważamy uchwałę, którą przyjmowaliśmy chociażby w kwestii przesunięcia przystanka
autobusowego, no to ja mam wątpliwości, czy to jest uchwała, która nie cierpi zwłoki i w tym
przypadku akurat nie może poczekać 10 dni, bo taka była różnica między terminem sesji
nadzwyczajnej, a zwyczajnej.
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Pani Mecenas, powiem jeszcze w ten sposób. Właśnie to Pan Wójt może tylko i wyłącznie
zmienić porządek obrad, w którym nie znajdują się właśnie kwestie takie jak: wolne wnioski,
interpelacje. W związku z powyższym, my tak na dobrą sprawę nie możemy tego wnosić. Tak
więc my po to apelujemy, żeby nie było tego typu praktyk, bo uniemożliwia się chociażby
nam swobodę wypowiadania się czy składania takiego wniosku, którego nie ma w porządku
obrad.
Radny Artur Podczasiak – ale pani Przewodnicząca.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – za chwileczkę panie radny, teraz pan Wójt,
po kolei, ja udzielę głosu.
Radny Artur Podczasiak - ja czegoś po prostu nie rozumiem, czy pan Gryń nie był obecny
na sesji nadzwyczajnej? Czy pan Gryń wtedy nie zadawał najwięcej pytań i dyskutował
najwięcej? To przecież pan Gryń najwięcej wtedy, Pani Przewodnicząca udzieliła panu
Gryniowi możliwości wypowiedzenia się, ale mieszkańcom już nie.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – udzielam Radnym i Pana upominam.
Udzielę Panu radnemu głos w kolejności. Zgłosił się pan Wójt. Proszę nie utrudniać
prowadzenia sesji panie radny.
Radny Andrzej Kasperek – pani Przewodnicząca, panie Wójcie może wrócimy do porządku
obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – chwileczkę, teraz pan Wójt, proszę czekać
w kolejce,
Radny Andrzej Kasperek – ale do porządku obrad, bo szanuję pana czas, bo pan ma
wyjechać. Proszę pani radca chyba może przygotować uchwałę, a Pan Wójt niech nam
odpowie na kilka punktów z programu, bo nie zdąży.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – bardzo proszę panie Wójcie.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, zwrócę się do Pana Radnego
Łukasza Grynia. Mam za sobą też doświadczenia jako Przewodniczący Rady Gminy przez
całą kadencję poprzednią,4-letnią. Powiem tak, sesja nadzwyczajna w niczym nie ogranicza
Panu i Państwu Radnym możliwości składania interpelacji, zapytań, itd. Wie pan funkcjonuje
coś takiego jak interpelacje z okresu między sesjami. I w poprzedniej kadencji wpływały też
interpelacje w okresie między sesjami. I to nie ma żadnego problemu tak naprawdę, że sesja
jest nadzwyczajna czy zwyczajna, w innym terminie. Bo pytanie do czego ta sesja ma służyć?
Czy ta sesja ma służyć do Pana politycznych wystąpień i przedstawień? Czy ona ma służyć
merytorycznej pracy? Jeżeli Pan chce złożyć interpelację, to nie potrzebuje Pan żadnej sesji
do tego. Może Pan ją złożyć w Biurze Rady, w każdym momencie. Podobnie jest z
zapytaniami do mnie czy do pracowników, dyrektorów, kierowników jednostek. Może Pan te
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zapytania złożyć w okresie między sesjami. To nie jest też tak, że urząd jest zamknięty, nie
działa między sesjami. Są też komisje. Na komisjach pracują radni. Przychodzą też
pracownicy urzędu, dyrektorzy, kierownicy i jest ta możliwość zadawania pytań, składania
tych pytań na piśmie, interpelacji. Wszystko jest to nieograniczone. Tylko pytanie do czego
służy nam sesja?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – do rozwiązywania problemów, które
dotyczą mieszkańców. Proszę bardzo jeszcze pan Łukasz Gryń.
Radny Łukasz Gryń - ja jako radny, to mogę powiedzieć, że chyba jednak najwięcej tych
wniosków o udostępnienie informacji publicznej czy też interpelacji składałem w okresie
między sesjami, więc wiem jak to wszystko funkcjonuje panie Wójcie.
Natomiast odniosę się jeszcze do tego, jak pan to nazywa ”polityczne wystąpienia”. Wie pan,
pan jest chyba specjalistą w tym temacie, nikt tego nie robi tak dobrze jak pan, więc nie będę
panu obierał tego przywileju. I no cóż panie Wójcie, mnie jest trochę przykro, ale to są pana
decyzje. Ja przyjmuję je oczywiście do wiadomości. Swoje interpelacje, swoje wnioski
składał będę dalej. Będę korzystał ze swoich uprawnień, czy to będą one składane między
sesjami, czy na sesji. Tutaj nikt nie powinien mieć raczej żadnych pretensji. Wykonuję swój
mandat, a jak go wykonuję ocenią na pewno mieszkańcy.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję panu bardzo i zarządzam
przerwę. Proszę pana Wójta o przygotowanie projektu uchwały. Bardzo proszę.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 13.30 do godz. 13.56.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Ad. 3 – c.d
Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wszyscy otrzymali projekt uchwały
zgodnie z przegłosowanym przez przerwą wnioskiem. Projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji w celu zbadania sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy
finansowej gminy w okresie od 2015 do 2018 rok, do porządku obrad wpisujemy jako pkt 13 i
tym samym przesuwamy: wolne wnioski stają się pkt 14, proszę dokonać zmian. Interpelacja i
zapytanie pkt 15 i zakończenie obrad dzisiejszej sesji pkt 16.
Zatem przystępujemy do porządku obrad wraz z wprowadzoną poprawką na dzisiejszą sesję.
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Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęcie porządku obrad wraz z
wprowadzonymi zmianami.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 9 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujące się”
przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.
Wobec powyższego porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
5. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
6. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
9. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – informacja za
2017 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2017 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2017 r.
12. Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji w celu zbadania sytuacji finansowej
budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy w okresie od 2015 do 2018
rok.
14. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XL 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 XL sesji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku.
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W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 13 głosów „za”.

Ad. 5
Przyjęcie protokołu z XLI 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 XLI sesji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 17 kwietnia 2018 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 13 głosów „za”.

Ad. 6
Przyjęcie protokołu z XLII 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 XLII sesji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 maja 2018 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 13 głosów „za”.

Ad. 7
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie
z działalności w okresie między sesjami, tj. od 23.03.2018 r. do 28.05.2018 r.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu
O godz. 14.04 podczas sprawozdania Wójta Gminy z sali obrad wyszedł radny Artur
Podczasiak
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Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję
Radna Renata Posłowska – Panie Wójcie, w związku z tymi inwestycjami chciałam zapytać,
nie ma zastępcy Skarbnika, więc zapytam Pana – czy zalegamy z jakimiś płatnościami na
obecną chwilę?
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – nie zalegamy z żadnymi płatnościami.
Zresztą zalegać nie możemy, ponieważ obowiązuje nas Ustawa o finansach publicznych i
tzw. dyscyplina finansów publicznych. Jeżeli miałby miejsce jakiekolwiek zaległości
finansowe wobec naszych wykonawców, to mnie osobiście grozi odpowiedzialność za
naruszenie finansów publicznych i tutaj nie ma takiej możliwości, żebyśmy mieli
jakiekolwiek zaległości wobec naszych wykonawców czy firm, które realizują na nasze
zlecenie zadania.
Radny Eugeniusz Czerwiak – panie Wójcie, na jakim etapie jesteśmy z placem zabaw na
Słowiku? Szeroko pan omówił Wolę Murowaną, a o Słowiku pan tylko nadmienił.
A drugie pytanie – Starosta pan Zenon Janus obiecywał pozyskać środki na wykonanie
przebudowy skrzyżowania na Zagrodach z ulicą Białego Zagłębia, czy Starosta już coś
przekazał, cos mówił? Bo dziś akurat go nie ma, a chciałem go właśnie zapytać. Tak ładnie
komentował jeszcze 2 miesiące temu, że tak wszystko pięknie będzie wyglądało. A tu już lada
dzień wakacje. Na jakim etapie jesteśmy?
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jeżeli chodzi o boisko na Słowiku, to zapewne pan
wie, a może pamięta, że w pierwszym terminie kiedy ogłosiliśmy przetarg to nie wpłynęły
żadne oferty. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ nie było oferentów. W tym
tygodniu ogłosimy po raz drugi i będziemy czekać na oferty. Mam nadzieję, że wpłyną. Co do
skrzyżowania ulicy Perłowej z ulicą Białego Zagłębia, na dzień dzisiejszy nie mogę nic
powiedzieć, ponieważ nie rozmawiałem na ten temat ze Starostwem Powiatowym. Jeżeli
dostaniemy jakaś informację to na pewno Państwo też będziecie o tym wiedzieć. Dziękuję.
Radny Eugeniusz Czerwiak – ja chciałbym jeszcze dopytać, czy ten plac zabaw na Słowiku
będzie wykonywany w całości – plac zabaw łącznie z boiskiem? Bo takie słuchy mnie
dochodzą, że będziemy robić etapami i nie wiem jak te etapy będą wyglądać. Czy to będą
etapy - zrobimy jedną ławeczkę, potem następną jakąś huśtawkę, może potem piaskownicę.
Jak te etapy będą wyglądały, czy będą podzielone plac zabaw jako plac zabaw, a boisko jako
drugi etap? Takie słuchy do mnie dochodzą i nie wiem czy dobrze słyszę.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jeżeli coś pan słyszy i chce się pan dokładnie
dowiedzieć to jest Referat Inwestycji u nas na pierwszym piętrze można podejść do pana
Andrzeja Waśko i dopytać dokładnie, jaki zakres robót będzie wykonywany. Natomiast na
dzień dzisiejszy jeszcze nie mam ogłoszenia tego drugiego przetargu, więc panu nie mogę
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udzielić takiej wiążącej odpowiedzi, że na pewno będziemy chcieli to czy coś innego
realizować. Nie da się zrobić boiska w połowie czy też zamówić pół huśtawki, więc na pewno
nie grożą nam takie zamówienia. Będziemy chcieli realizować maksymalnie najszerszy zakres
tych prac. Ale tak jak mówiłem wcześniej, w pierwszym terminie na boisko nie złożył nam
nikt ofert, więc nie mogliśmy tego zrealizować.
Radny Waldemar Kasprzyk - anie Wójcie, chciałem zapytać, jak już jesteśmy przy tych
placach zabaw, co z modernizacją w Nowinach? Tam było przekazane 20.000 zł tzw.
funduszu obywatelskiego. Chcielibyśmy się dowiedzieć na ten temat.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – złożyliśmy zapytania ofertowe do różnych firm,
które realizowały wcześniej na terenie naszej gminy takie place zabaw, zamówienie na duży
element. Najtańsza oferta miała, o ile dobrze pamiętam ponad 56.000 zł. My nie mieliśmy
zabezpieczonej takiej kwoty. Była to kwota poniżej 50.000 zł i nie zamówiliśmy. Będziemy
jeszcze raz zwracać się do różnych firm. Więc jesteśmy przygotowani, tylko kwestia jest
znalezienia odpowiedniego wykonawcy, który nam to zrealizuje.
Radny Waldemar Kasprzyk - przepraszam panie Wójcie, jeśli dobrze pamiętam, to tam
zabezpieczone było chyba 56.000 zł na ten rok właśnie.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – nie, było mniej. Była to kwota poniżej 56.000 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – z funduszu obywatelskiego było 20.000 zł.
I pozostałe było przez Urząd Gminy i w budżecie jest zaznaczone 56.000 zł bądź 57.000 zł.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – tak, ale oferta, która nam wpłynęła - za chwilę
mogę to dokładnie ustalić, jak była to kwota tej oferty, która nam wpłynęła na duży element chodziło tutaj o coś w rodzaju zamku ze zjeżdżalnią i huśtawką. Przekraczało nam to kwotę,
którą mamy w zamówieniu.
Radny Waldemar Kasprzyk – dopytuję z tego względu, że było chyba takie spotkanie w
szkole i pan obiecał, że albo systematycznie będziemy zmieniać urządzenia albo zrobimy w
całości.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ja nie wycofuję się z tego. Będziemy to
realizować, tylko to jest też kwestia wykonawców, którzy nam będą oferować. W tej chwili,
nie będę powtarzał po raz kolejny, co się dzieje na rynku zamówień publicznych. Coś co do
niedawna kosztowało jakąś określoną kwotę pieniędzy, w tej chwili kosztuje 10%,20%,30%
więcej niż jeszcze pół roku temu czy rok temu. Będziemy jeszcze raz składać zapytania
ofertowe, tak aby już jakiś element w tej chwili tego placu zabaw wymienić, aby można
byłoby to realizować zgodnie z tym, co powiedziałem.
Radny Andrzej Kasperek - jak już jesteśmy przy tych inwestycjach, tak rozmawiamy.
Zbiera mi się za przedwyborcze obiecanki i dlatego chciałem dopytać. Państwo … w tej
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chwili pytają, kiedy zakończona będzie inwestycja obok nich. Bo prowadzono w błąd, no
może i wyrazili zgodę, aby przedłużyć im ze względu na wesele, jakie mieli rok temu. Być
może ich wnuczek zaczyna już mówić, a inwestycja do dzisiaj nie zrobiona.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – w ubiegłym tygodniu został ogłoszony przetarg.
Radny Andrzej Kasperek – druga sprawa: bo teraz w tej chwili pieniądze przeznaczone już
są, mieszkańcy byli wprowadzeni w błąd, że nie było pieniędzy na drogę w Woli Murowanej,
70.000 zł było i teraz przeznaczone na ten przepust. Już 4 rok, jak obiecywaliście, pan i pana
zastępca Państwu … i sąsiadom, że przepust w pierwszej kolejności zostanie zrobiony.
Kadencja się kończy i co dalej z tym tematem. I w tej chwili pieniądze przeznaczone są już na
przepust.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – informowałem wcześniej, w poprzednich
miesiącach i też w okresie ostatnich 2-3 lat, żeby wykonać tam przepust, jakąś formę
odwodnienia, musimy dysponować gruntem. Była też informacja, że rozmawiamy z firmą
Dyckerhoff. Wie Pan o tym doskonale, że czekaliśmy na decyzję z firmy Bucci, że użyczą
nam ten teren pod wykonanie tego przepustu. Tam jest sytuacja trochę skomplikowana, jeżeli
chodzi o własności. Jeżeli tylko będziemy dysponować możliwością wykonania tam tego
przepustu to go zrealizujemy. To nie jest tak, że my nie realizujemy tego jako gmina z jakiś
tam względów, bo się nie chce, tylko po prostu nie możemy tego zrealizować, bo nie
dysponujemy tym gruntem. Musimy też to zrobić w porozumieniu z powiatem i przede
wszystkim z firmą Bucci. Więc po uzgodnieniu pewnych rzeczy będziemy to realizować. Na
ten rok jest planowane tam wykonanie już pewnych elementów odwodnienia.
O godz. 14.16 do sali obrad wrócił radny Artur Podczasiak
Radny Andrzej Kasperek - panie Wójcie jest jeszcze taka sprawa, nie wiem co
cementownia ma do tego, jeżeli jest chodnik, a chodnik jest, że tak powiem, powiatu. Tam
chodzi tylko o udrożnienie. Czemu społeczeństwo wprowadzamy w błąd?
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – niech pan przyjdzie do pracowników do Urzędu
Gminy i zobaczy pan jak wygląda mapa i wtedy podyskutujemy.
Radny Łukasz Gryń - Panie Wójcie, ja chciałbym zapytać o rozbudowę GOK, bo cały czas
trwa. Została oszacowana powiedzmy jakaś kwota wydatków, które mamy ponieść w 2018
roku. Na posiedzeniach komisji dyskutowaliśmy o tym. Wiemy, że pierwsze płatności w tym
roku zostały już uregulowane. Chciałbym zapytać, czy w tym roku będziemy jeszcze ponosić
jakieś nakłady finansowe, jeżeli chodzi o to zadanie inwestycyjne w przypadku GOK-u i czy
te pieniążki były zabezpieczone w budżecie?
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Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jeżeli chodzi o rozbudowę ośrodka kultury w tym
roku były już pewne płatności zrealizowane na poczet tej inwestycji. Pozostałe płatności
przewidziane są na rok 2019.
Radny Łukasz Gryń - a czy Pan Wójt jest w stanie powiedzieć jakie już zostały zapłacone?
Jakie to kwoty?
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – w tej chwili nie jestem w stanie tego
odpowiedzieć.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to jak już jesteśmy przy płatnościach,
panie Wójcie chciałabym się dowiedzieć, co się dzieje z Panią Skarbnik? I radni by chcieliby
wiedzieć, ponieważ od chwili skonstruowania budżetu nie wiemy czy mamy panią Skarbnik
czy nie mamy i zawsze jest Zastępca Skarbnika.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – dzisiaj akurat nie ma pani Ewy Mazur na sesji, bo
nie zajmujemy się żadnymi zmianami w budżecie. Uznałem więc, że może realizować swoje
zadania w Urzędzie. I tyle jeżeli mogę odpowiedzieć.
Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w temacie
sprawozdania Wójta Gminy.

Ad. 8
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że w ostatnim okresie było
Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Zostało przyjęte
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły. Były też zmiany dotyczące bieżącego
roku. Było też Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi Kieleckie. Zostały zatwierdzone
stawki opłat za wodę i ścieki. W ostatnim okresie też było przyjęte absolutorium dla Zarządu
i Rady Nadzorczej. Dziękuję.
Radny Andrzej Kasperek - ja chciałem wrócić do pytania pani Przewodniczącej, co z
Panią Skarbnik właśnie?
Radca Prawny Janina Michalska – przepraszam bardzo, ale są to informacje, na które nie
uzyskacie Państwo odpowiedzi. Do 25 maja być może uzyskali by Państwo, natomiast po 25
maja nie uzyskacie Państwo odpowiedzi na to pytanie. Jest ochrona danych osobowych, jest
RODO, bezpośrednio obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego.
Jest nieobecna w tej chwili, natomiast jest pracownikiem.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w temacie.
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Ad. 9
Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – informacja za
2017 rok
- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - wysłałam zaproszenie do Kierownika
Posterunku. Nie wiem dlaczego, Pani Alino czy oddzwaniał? Obiecał, że będzie. Nie było. A
są pytania. Nie ma komu zadać pytań.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – przepraszam bardzo, ale sprawozdania były też
przedmiotem prac komisji. Tam mieliście Państwo możliwość zadawania pytań i z tego co
wiem byli też dyrektorzy wszystkich jednostek.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - tak było, ale zwyczajem było, że osoby te
pojawiały się.
Radny Artur Podczasiak – a może jest na akcji, jest czynnym funkcjonariuszem.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie radny jak będzie trzeba doradcy ja
pana poproszę. Proszę pozwolić mi prowadzić, nie wracajmy do tamtej kadencji. Spokojnie
pozwolę panu mówić.
Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w temacie.

Ad. 10
Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2017 rok
- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - i tutaj też dużo pojawia się problemów i
chcielibyśmy porozmawiać z panem dyrektorem. I o dziwo na spotkanie seniorów
przychodzi, na spotkanie z dziećmi przychodzi. Mieszkańcy chcieliby zadać pytania, a tu nie
ma. A to, że radni analizowali to nie ulega wątpliwości, ale mieszkańcy mają pytania jeżeli
chodzi o działalność naszej przychodni.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jest mój komentarz w ostatnim Głosie Nowin,
dotyczący sytuacji w przychodni. Chciałbym też oficjalnie na forum Rady powiedzieć, że to
jest nieprawda, że do odejścia z pracy doktora … przyczynił się ktokolwiek. Była to jego
prywatna decyzja. Po prostu zrezygnował z pracy w przychodni. Ja też osobiście
rozmawiałem z panem doktorem. W jakiś sposób też próbowałem go przekonywać to tego,
żeby zmienił decyzję. Natomiast to jest jego decyzja. Złożył rezygnację z pracy w
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przychodni.
Co do pogłosek, że są jeszcze jakieś zamiary prywatyzacji przychodni, to powiem Państwu –
zaprzeczam temu jednoznacznie. Nie było, nie ma i nie będzie żadnych zamiarów
prywatyzowania Przychodni w Nowinach. I to proszę przyjąć do wiadomości. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - to ja mam pytanie w związku z
przychodnią Panie Wójcie do Pana. Na początku naszej kadencji skierował Pan jako organ
założycielski do przychodni kontrolę, wytypowaną przez urzędników. Tam były wykazane
nieprawidłowości. Czy dalej Pan praktykuje taką metodę, że są kontrole z urzędu w
przychodni?
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – oczywiście są też kontrole. Mamy audytora
wewnętrznego, który na moje zlecenie wykonuje audyty w różnych jednostkach. W
zależności od tego jaki jest plan audytu na dany rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - i w przychodni jest ten audyt tak jak było
na początku. Pierwszy raz nas Pan o tym poinformował i dlatego dopytuję.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – planowany jest audyt, natomiast jeszcze go nie
ma.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – czyli to był tak jeden wyrywkowo na
początku naszej kadencji i teraz będzie drugi?
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – na początku kadencji wykonałem kontrole i
audyty we wszystkich jednostkach ze względu na to, że rozpoczynałem swoją kadencję i
chciałem wiedzieć jaki jest stan faktyczny na dzień rozpoczęcia mojej pracy i mam do tego
prawo. Natomiast kolejne ewentualnie sprawdzające audyty są też realizowane w różnych
jednostkach w zależności od tego jakie są zapotrzebowania. To ja o tym decyduję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - ma Pan takie prawo, ale my mamy prawo
wiedzieć też informacje.
Radny Łukasz Gryń – właściwie to mogłyby być sprawy różne, ale skoro jesteśmy przy tym
sprawozdaniu z działalności przychodni. Powinniśmy te wszystkie pytania kierować
właściwie do Pana Dyrektora. Natomiast chyba nie do końca dzieje się wszystko dobrze w
przychodni i to nie są jak gdyby wymysły tylko pacjentów, ale głosy samego personelu.
Mówię w tym przypadku też akurat o przychodni, o filii w Sitkówce. W ubiegłym tygodniu
nie było przez cały tydzień lekarza. Dziś lekarz też miał przyjmować. Ja spotkałem akurat pod
przychodnią grupę ludzi z Kowali, którzy byli zażenowani całą sytuacją, że to znowu ma
miejsce. Niestety nie za bardzo wiemy co mamy przekazywać, jaką wiedzę, jakie informacje
mamy przekazywać pacjentom. Powiem Panu tak, o tyle o ile nie chcę się tu bezpośrednio jak
gdyby czepiać Pana, natomiast w końcu ta jednostka ma swojego dyrektora i dyrektor
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odpowiada za to. No w chwili obecnej, a właściwie taka sytuacja jest dosyć napięta od
pewnego okresu czasu, to raczej obserwujemy, że chyba nie do końca ktoś sobie z tym
tematem radzi. W związku z powyższym chcemy zapytać kiedy się to zmieni, bo na chwilę
obecną nie poprawia się nic. Ja osobiście też rozmawiałem Panie Wójcie z panem doktorem
... Jest na tyle osobą skromną, że nie powie o różnych rzeczach. Natomiast miałem też okazję
rozmawiać z innym lekarzem, który nie do końca potwierdza te słowa, o których Pan mówi
panie Wójcie. Więc w jaki sposób mamy się kontaktować? Pan dyrektor ośrodka zdrowia na
jedno posiedzenie komisji nie przyszedł, na drugie posiedzenie komisji przyszedł i
powiedział, że wszystko jest w należytym porządku, nic się nie dzieje. No fakty pokazują
trochę inaczej, bo jednak coś się dzieje. Pytanie co i kiedy to się skończy? Dziękuję.
Radny Andrzej Kasperek – proszę Państwa, aby się tak troszeczkę odprężyć i zająć się
artykułami z gazety, to czy Państwie wiedzą, że mamy 16 Radnych zgodnie z gazetą.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - nie, a jest zmienione nazwisko.
Radny Andrzej Kasperek – jest Małgorzata Wojcieszyńska, nie wiem czy jest to nowa
Radna czy nowa Wiceprzewodnicząca.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - jest przekręcone nazwisko.
Radny Andrzej Kasperek – pomyłki tej Pani są nagminne, łącznie ze sprawozdaniami
strażackimi, gdzie dron jest w Kowali. Dlatego pytam, bo w Radzie Małgorzaty
Wojcieszyńkiej nie ma, dziwię się. To tak jakby trzecia Wiceprzewodnicząca. Pan, Panie
Wójcie powinien na to odpowiedzieć, jeżeli nie ma Pani redaktor.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – mogę tylko przeprosić Panią Wiceprzewodniczącą
Wójtowicz, zaszła jakaś pomyłka. Nie jest to działanie celowe. Wie Pan, każdemu zdarzają
się pomyłki, więc tyle mam w komentarzu.
Co do odpowiedzi do pana Grynia, powiem tyle, że ja w ubiegły poniedziałek miałem
spotkanie w przychodni z personelem, lekarzami. Rozmawialiśmy na temat tego, co jest
problemem w tej chwili dla przychodni, czyli brak etatu jednego lekarza. Szanowni Państwo,
nie jest łatwo w tej chwili znaleźć lekarza, który mógłby przyjść do nas na cały etat. Wiem, że
dyrektor jest już po kilku spotkaniach z różnymi lekarzami. Ma przyjść jeden lekarz na kilka
godzin do tego, żeby tutaj pracować.
O godz. 14.28 z sali obrad wyszedł pan Ryszard Barwinek
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jeżeli Państwo znacie kogoś, kto mógłby przyjść takimi samymi słowami zwróciłem się do pracowników przychodni - że jeżeli znacie państwo
lekarzy, którzy mogliby przyjść i pracować u nas w przychodni, to mój apel i prośba o to, aby
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po prostu skontaktować nas, czy z dyrektorem czy ze mną osobiście, bo też chcę się
zaangażować w to osobiście, do rozwiązania tego problemu tj. braku lekarza w przychodni.
Jeżeli macie Państwo lekarza, który byłby gotowy tu do nas przyjść to chciałbym się spotkać,
porozmawiać i w jakiś sposób przekonać do tego, aby do nas przyszedł. Jest problem po
odejściu Pana doktora. Jest luka i brak jednego etatu. Pan doktor … pracował w Sitkówce,
pracował tutaj w przychodni w Nowinach. Po jego odejściu jest po prostu dziura i musimy
tutaj jak najszybciej tą sprawę załatwić. Jeżeli macie Państwo lekarza, który byłby gotowy tu
do nas przyjść, wesprzeć przychodnie to proszę o kontakt.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - Panie Wójcie, jest Dyrektor też raczej
bardzo przedsiębiorczy, kreatywny. Także podejrzewam, że zrobi wszystko, aby kogoś
ściągnąć. Bo z tego, co wiem Panie Wójcie to Pan był na zaproszenie personelu ośrodka
zaproszony, tak?
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – Pani Przewodnicząca, czy to jest problem czy ja
byłem na zaproszenie personelu czy Pana dyrektora?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - nie ma problemu.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – w tym spotkaniu brałem udział osobiście. Był też
dyrektor. Dyrektor też szuka lekarzy. To nie jest tak, że siedzi i czeka. Natomiast to chyba nie
jest nic złego, że sam osobiście ja też próbuję ten problem rozwiązać.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - absolutnie nie.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – mnie po prostu na tym zależy. Jeżeli mówię w ten
sposób, to nie dlatego, że chcę się komuś przypodobać. Tylko po prostu leży mi na sercu
dobro tej przychodni.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - tak, jako gospodarzowi to powinno leżeć.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – proszę to w ten sposób odbierać i nic więcej.
Dziękuję.
Radny Łukasz Gryń – Panie Wójcie, skoro takie spotkanie się odbyło, to czy może padło na
tym spotkaniu albo Pan po tym spotkaniu może nas zapewnić, że nie będzie kolejnych odejść,
jeśli chodzi o personel? Bo to też przejawia się w tych informacjach. No i nie mamy tej
pewności.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – Szanowni Państwo, co ja mogę odpowiedzieć na
takie pytanie? Powiem tak, na dzień spotkania w ubiegły poniedziałek tj. 21 maja, mogę
powiedzieć tyle - rozmawiałem z lekarzami i nie mają zamiaru odejść. Tyle mogę powiedzieć,
na dzień 21 maja. Co będzie za tydzień, miesiąc. Jeżeli ktoś nam złoży rezygnację za miesiąc,
to powiecie Państwo, że to jest moja wina? Na dzień, kiedy ja rozmawiałem z lekarzami, bo
byli wszyscy lekarze z przychodni, zadeklarowali chęć dalszej pracy w przychodni w
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Nowinach. Tyle mogę Państwu powiedzieć.
Jeszcze wrócę do sytuacji doktora …. To mnie też osobiście zaskoczyło. Nie było z mojej
strony jakiegokolwiek działania, które by skłoniło doktora do takiej decyzji. Natomiast
próbowałem też pana doktora przekonać do pozostania tutaj w naszej przychodni. Dziękuję.
Radny Artur Podczasiak – nie wiem czym kieruję się pan Gryń, bo zadając takie pytanie
czy mamy gwarancję. Nigdy nie będziemy mieli gwarancji. Zresztą większość pracuje i jeśli
ktoś coś znajdzie jakąś lepszą propozycję pracy, czy sam postanowi otworzyć swoją
działalność, będzie chciał podnosić swoje kwalifikacje, to ma takie prawo odejść. I przykład
doktora … pokazuje, ja osobiście też korzystałem z porad doktora jako pacjent i byłem
zadowolony, ale są sytuacje, że jeśli ktoś powie nie i nie ma takiej opcji to nie wróci do pracy.
Trzeba to uszanować i robić wszystko, aby szukać nowego człowieka.
O godz. 14.32 do sali obrad wrócił pan Ryszard Barwinek
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - tak, dlatego mamy dyrektora i wierzmy w
to, że zapewni dla mieszkańców, bo z płaczem odchodzą, bo są nie przyjęci i pan radny o tym
wie, bo mówią. To są sygnały.
Radny Zbigniew Pyk – też płakałem jak odchodził.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - to nie jest bardzo śmieszne, bo ludzie
chorzy przychodzą. Także nie ma co szydzić panie radny, bo to jest przykre. Niezbyt tu
wykazuje pan swoją empatię do ludzi, tak jak pan powinien. Nie ma się z czego śmiać.
Radny Łukasz Gryń – faktycznie nie ma się z czego śmiać. W przypadku słów radnego
Podczasiaka – czym się kieruję? A chociażby tym, co dzisiaj widziałem pod ośrodkiem
zdrowia w Sitkówce panie radny, gdzie ludzie z pewnym zażenowaniem i zdenerwowaniem
musieli po raz kolejny spod przychodni odejść. W związku z powyższym kieruję się dobrem
pacjentów, którym sam również jestem.
Natomiast w przypadku pana Wójta, panie Wójcie ja nie będę pana krytykował i cieszę się, że
pan podejmuje jak gdyby te inicjatywy. Natomiast na czele ten jednostki stoi dyrektor, który
jest odpowiedzialny za to. Ta sytuacja trwa, w związku z powyższym wszelakie
konsekwencje czy odpowiedzialność, spoczywa na dyrektorze. I tutaj też nie ma żadnej
filozofii, zbyt wygórowanych oczekiwań, że jednak to dyrektor tej placówki powinien być
najbardziej zainteresowany, żeby zażegnać jak najszybciej tą zaistniałą sytuację, a ja jak ją
obserwuję, niestety tego nie widzę. Dziękuję.
Radny Andrzej Kasperek - to pytanie jest właściwie do dyrektora, czy pan … złożył
natychmiastowe?
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - nie.
Radny Andrzej Kasperek – jeśli ustawowe, to trzeba było już wtedy zabiegać drugą osobę.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - to właśnie jest pytanie do kierownika,
który jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w przychodni.
Radny Andrzej Kasperek – jeżeli pojawiło się rozwiązanie umowy to należało w tym czasie
szukać, a nie czekać na ostatnią chwilę. Dziękuję.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję.

Ad. 11
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2017 r.
- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - pomimo, iż sprawozdanie zostało poddana
analizie, dziękuję pani dyrektor, że zechciała pani przyjść. Wiem, bo byłam na komisji.
Sprawozdanie było przedyskutowane, były pytania, padały odpowiedzi. Jeżeli ktoś chciałby
jeszcze dopytać to bardzo proszę, mamy panią dyrektor.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję.

Ad. 12
Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2017 r.
- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - sprawozdanie również było analizowane
na poszczególnych komisjach, dyrektor Kania uczestniczył, ja również.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji w celu zbadania sytuacji finansowej
budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy w okresie od 2015 do 2018
rok
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poprosiła o zgłaszanie kandydatur do w/w
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komisji.
Radni zgłosili następujące kandydatury:
 radna Małgorzata Wójtowicz
 radny Marcin Wojcieszyński
 radny Łukasz Gryń
W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są jeszcze jakieś kandydatury.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie poszczególne
kandydatury do Komisji Doraźnej:
 radna Małgorzata Wójtowicz
W głosowanie uczestniczyło 13 radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” przyjęła kandydaturę Małgorzaty Wójtowicz na członka Komisji Doraźnej.
 radny Marcin Wojcieszyński
W głosowanie uczestniczyło 13 radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” przyjęła kandydaturę Marcina Wojcieszyńskiego na członka Komisji Doraźnej.
 radny Łukasz Gryń
W głosowanie uczestniczyło 13 radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” przyjęła kandydaturę Łukasza Grynia na członka Komisji Doraźnej.
Radny Łukasz Gryń – ja mam pytanie do pani mecenas, bo widzę w przygotowanym
projekcie uchwały już zaznaczone jest przewodniczący lub przewodnicząca, czy jest to
obowiązek w chwili obecnej czy wybór przewodniczącego może nastąpić na pierwszym
posiedzeniu komisji?
Radca Prawny Janina Michalska – nie panie radny, wybór przewodniczącego dokonuje
Rada Gminy zgodnie ze Statutem. Dlatego jest wskazane jako pierwsza osoba, że jest to
przewodniczący lub przewodnicząca. Tak brzmi Statut. Komisji nie może spośród siebie
wyłaniać, bo to rada wskazuje przewodniczącego. Macie państwo skład komisji i wybierzcie
spośród siebie przewodniczącego.
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Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę, podczas której zostanie wyłoniony
przewodniczący Komisji Doraźnej.
Przerwa od godz. 14.40 do godz. 14.48.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Po przerwie na obrady sesji nie wróciła radna Edyta Giemza.
Ad. 13 – c.d
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji w celu zbadania sytuacji finansowej
budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy w okresie od 2015 do 2018
rok
Przewodniczącą Rady Gminy zapytała członków Komisji Doraźnej, czy wyłoniła spośród
siebie kandydata na przewodniczącego.
Radna Małgorzata Wójtowicz odpowiedziała, że tak i jest to radny Marcin Wojcieszyński.
Radny Wojcieszyński wyraził zgodę.
O godz. 14.49 po przerwie do sali obrad wróciła radna Edyta Giemza
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o wpisanie do projektu uchwały
w § 1 ust. 2:
„1) Wojcieszyński Marcin - Przewodniczący,
2) Gryń Łukasz - członek,
3) Wójtowicz Małgorzata - członek.”.
oraz wykreślnie pkt 4 i 5.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała § 1 ust. 2 projektu uchwały w sprawie
powołania Komisji w celu zbadania sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej
prognozy finansowej gminy w okresie od 2015 do 2018 rok.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji w celu zbadania sytuacji
finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy w okresie od 2015
do 2018 rok.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujące się”
podjęła:
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Uchwałę Nr RG – XLIII/536/18 w sprawie powołania Komisji w celu zbadania sytuacji
finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy w okresie od 2015
do 2018 rok.
Ad. 14
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie między sesjami:
 4 pisma ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:
- wytyk do uchwały Nr RG-XXXVIII/504/18 z dnia 29.01.2018 r.
- wytyk do uchwały Nr RG-XXXVIII/505/18 z dnia 29.01.2018 r.
- wytyk do uchwały Nr RG-XXXVIII/506/18 z dnia 29.01.2018 r.
- wytyk do uchwały Nr RG-XXXVIII/507/18 z dnia 29.01.2018 r.
 pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - zawiadomienie o
wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Nr RG-XL/514/18 z
dnia 23.03.2018 r. w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny
+ wyjaśnienia do w/w zawiadomienia
+ rozstrzygnięcie nadzorcze w stosunku do uchwały Nr RG-XL/514/18 z dnia
23.03.2018 r.
 pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - zawiadomienie o
wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Nr RG-XL/522/18 z
dnia 23.03.2018 r. w sprawie załatwienia skargi na Kierownika GOPS w SitkówceNowinach
+ wyjaśnienia do w/w zawiadomienia
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi, czyli pani
Wojewoda nie dopatrzyła się złamania prawa przy podjęciu uchwały.
 2 pisma z Biura Poselskiego Posła RP:
- prośba o podjęcie uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania
naliczonych środków pieniężnych dla Izba Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm
RP poprawki do ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych
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- projekt uchwały w sprawie czasowego wstrzymania wypłat wpływów z podatku
rolnego na rzecz izb rolniczych
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że z w/w pismami radni zapoznali się na
posiedzeniach komisji. Opinii nie wypracowano.
- oraz pismo ze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach - wniosek Krajowej Rady
Izb Rolniczych do Marszałka Sejmu RP o wyrażenie zgody na pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
w/w posła


pismo z Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach (adresowane do Wójta Gminy, do
wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy) dot. otwarcia ofert na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T w msc. Wola Murowana” oraz aneksu do
umowy na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 0376T
wraz z budową chodnika w msc. Kowala

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pismo zostało przekazane na
posiedzenia komisji.
 pismo od Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny wraz z projektami uchwał w sprawie zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
oraz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych dla Gminy Sitkówka-Nowiny, celem podjęcia dalszych działań
proceduralnych
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pismo skierowała na posiedzenie
Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia celem wypracowania wniosku, co
też Komisja uczyniła: skierowała do pana Wójta o ustalenie spotkań konsultacyjnych w
poszczególnych sołectwach. Temat jest w realizacji.
 pismo mieszkanki Nowin (adresowane do Wójta Gminy, skierowane również do Rady
Gminy)

dot.

umorzenia

nienależnie

wypłaconych

zasiłków

rodzinnych

i

wychowawczych + odpowiedź na w/w pismo
 pismo mieszkańca Szewc dot. ewentualnych zwolnień z opłat za gospodarowanie
odpadami rodzin wielodzietnych + odpowiedź
- w/w pisma do wglądu w biurze rady
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w/w pismo skierowała na
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posiedzenie komisji w celu wypracowania opinii. Nie wszystkie komisje opinie wypracowały
– opinia jest tylko jedna. W/w mieszkaniec dopomina się od radnych uchwalenia uchwały w
sprawie zwolnień lub ulg za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku tym, że
radni mają takie prawo do podjęcia takiej uchwały.
Radca Prawny Janina Mecenas – w swojej opinii prawnej pisałam, że Rada Gminy ma takie
uprawnienia, ale nie musi.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie musi ale ma takie uprawnienia.
Dlatego ja bym chciała, żebyście państwo wyrazili swoją wolę: czy jesteśmy za tym, żeby
wprowadzić projekt uchwały odnośnie zwolnień lub ulg za gospodarowanie odpadami. A
uczynimy to przez głosowanie. Proszę pan radny Podczasiak.
Radny Artur Podczasiak – pani Przewodniczącą, chodzi mi o to, że jest wypracowania
opinia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, może wartałoby ją odczytać. Ale druga sprawa,
która mnie niepokoi, bo ja akurat wtedy musiałem wyjść, a to było takie spotkanie już po sesji
z tym panem, z tym mieszkańcem. Nawet pani chyba mówiła, że ten pan pampersy uważa
jako nawóz i wyrzuca na pole.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie, ja nie. Pani radna chyba Edyta
Giemza. Ja nie znam spraw prywatnych, co kto robi.
Radny Artur Podczasiak – w każdym bądź razie słyszałem taką wypowiedź, że ten pan
używa pampersów jako nawóz i wyrzuca na pole.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to niech się wypowie ta radna, która to
mówiła panie radny, bez suflerów, bo była taka wypowiedź.
O godz. 15.00 z sali obrad wyszedł radny Andrzej Kasperek
Radny Artur Podczasiak – no jeśli była, dlatego mówię.
Radna Edyta Giemza – ja się spytałam, co robi z pampersami, z opakowaniami po lekach
czy chemii. Ten pan mówi, że utylizuje we własnym zakresie. Tzn. jak robi, jak utylizuje?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale to pytanie dzisiaj jest chyba
bezzasadne.
Radny Artur Podczasiak – no chyba bardzo ważne, pani chce teraz opinie i zastosowanie
ulgi załóżmy dla pana, który ewidentnie nie płaci za odpady, gdzie pozostali mieszkańcy
muszą. Zresztą on też jest zobligowany do płacenia. Przecież też przyjęliśmy uchwałą, że
zwolnione są rodziny wielodzietne, wieloosobowe, bo tam jest od ilości osób. Także też
jesteśmy prorodzinni, ale są rzeczy, za które się powinno płacić i do tego ustawodawca taką
ustawę przyjął, żebyśmy zaczęli segregować odpady, skończyć z wysypywaniem po lasach i
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mobilizować mieszkańców do segregacji. Jak ja słyszę, że ktoś traktuje np. pampersy jako
nawóz, to troszeczkę jest to nie w porządku.
Radny Łukasz Gryń – kwestia ta była dyskutowana chyba przez wszystkich na
posiedzeniach komisji i w 2-óch posiedzeniach komisji, w których ja uczestniczę, to byliśmy
wszyscy jednogłośni, że nie możemy sobie pozwolić na takie sytuacje, żeby wprowadzać
tego typu ulgi. Wiecie Państwo, za chwilę urośnie nam lawina jakiś absurdów kierowanych
do nas a tutaj jest sprawa ewidentna. Jeżeli ktoś, w taki sposób mówiąc szczerze wyrzuca,
pali śmieci to tak trochę nie bardzo. Byliśmy zgodni. Myślę, że do końca powinniśmy tak do
tej sprawy podejść.
O godz. 15.03 do sali obrad wrócił radny Andrzej Kasperek
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja też uczestniczyłam w komisjach i wiem,
ale moją powinnością jest poddać pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za
przyjęciem wniosku o projekt uchwały dot. ulg lub zwolnień z opłat.
Radny Artur Podczasiak – ale kto zgłosił wniosek?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie, to nie jest wniosek, ale ja żebym
mogła odpowiedzieć.
Radca Prawny Janina Michalska – z całym szacunkiem pani Przewodnicząca, ale nie może
pani głosować wniosku mieszkańców na sesji, jako wniosku , który będzie do czegoś Państwa
zobowiązywał. Jeżeli już to ewentualnie możecie Państwo rozpocząć na podstawie wniosku
mieszkańca, ewentualnie dyskusję na ten temat, czy w ogóle podchodzić do wprowadzania
tego typu ulg, ale nie na zasadzie kto jest za przyjęciem wniosku, o ewentualne
przygotowanie takiej uchwał, bo to nie na tym rzecz polega.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dobrze, dziękuje. Była dyskusja. Z tego co
ja wiem byli radni przeciwni. Także odkładamy pismo. Damy odpowiedź, że radni nie
wyrażają zgody. Na każdej komisji było, bo ja dekretowałam.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak odczytała pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie między sesjami:
 2 pisma od Kierownika GOPS w Sitkówce-Nowinach dot. uchwały Nr RG-XL/522/18
z dnia 23.03.2018 r. w sprawie załatwienia skargi na Kierownika GOPS w SitkówceNowinach
 pismo Rady Sołeckiej Sołectwa Kowala (pismo adresowane do Wójta Gminy i Rady
Gminy) dot. sprawdzenia instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Kowala +
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odpowiedź na w/w pismo
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dla mnie jest to trochę niezrozumiałe,
bo wiem, że pani radna już jest tak długo i wie, że to nie jest kompetencją rady. To jest
tylko powiadomienie i pani otrzymała odpowiedź.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła następujące pisma,
które wpłynęły do Biura Rady w okresie między sesjami:
 pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Uchwała Nr 2832/2018
II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 13.04.2018 r. w sprawie opinii o
sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że będzie to tematem przyszłej sesji.
O godz. 15.09 z sali obrad wyszła radna Edyta Giemza
 pismo od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - oświadczenie pracowników Gminy

O godz. 15.10 do sali obrad wróciła radna Edyta Giemza
 pismo od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. informacji nt. publikacji oświadczenia
w Głosie Nowin
 Sprawozdanie finansowe Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wszyscy radni i sołtysi otrzymali w/w
sprawozdanie i będzie to przedmiotem sesji czerwcowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak odczytała:
 pismo Zarząd Osiedla Nowiny (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady
Gminy) dot. sytuacji w Przychodni Nowiny SPZOZ
O godz. 15.11( podczas czytanie w/w pisma) obrady sesji opuściła radna Renata Posłowska
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – i tu dobrze byłoby właśnie, gdyby był pan
dyrektor, ale musi być tak jak jest.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła następujące pisma:
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 pismo od mieszkańca Szewc (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady
Gminy) - zażalenie do SKO na postanowienie
 pismo od mieszkanki Nowin zatytułowane: „Ponowna skarga na GOPS w SitkówceNowinach i Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny” + odpowiedź na w/w pismo
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ponieważ nie zawsze to co jest tytułem
jest akurat odpowiednikiem nazewnictwa, ja zwróciłam się do pani mecenas jak traktować
to pismo. I dostała ta pani odpowiedź
 pismo z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny - zajęcia stanowiska w sprawie pisma posła
na sejm RP tj. przyłączenia się do inicjatywy w celu uhonorowania Działaczy
Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych poprzez przyznania
uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie gminy
Sitkówka-Nowiny
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że skierowała to pismo
na wszystkie komisje. Zostały wypracowane 2 opinie. Wobec tego jeszcze raz poprosiła
komisje rady gminy o wypracowanie stanowiska.
 5 pism z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny adresowanych do Przewodniczących Grup
Inicjatywy Lokalnej w sprawie budowy wodociągów i kanałów sanitarnych
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała:
 pismo Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 7 w Nowinach - prośba o pomoc w
rozwiązaniu sprawy drogi dojazdowej do bloku
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w/w pismo zostało
również skierowane do pana Wójta i pewnie pan Wójt zajmie stanowisko. I jeżeli będzie
to kompetencją to można uruchomić Komisję Inwestycji do analizy tematu.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła:
 pismo od mieszkańca Kowali dot. nadania nazwy ulicy.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że okresie między sesjami złożyła
interpelację do pana Wójta, na którą otrzymała odpowiedź.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ponieważ złożyłam do pani Wojewody
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pismo informujące o odbywanych sesjach. Otrzymałam odpowiedź. Moje pismo przewodnie
jest do wglądu.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała fragmenty:
 pisma ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - odpowiedź na pismo
w sprawie nadzoru nad działalnością gminną.
O godz. 15.23 (podczas czytanie w/w pisma) obrady sesji opuściły:
 radna Edyta Giemza
 Sołtys Sołectwa Szewce-Zawada Ewa Fudali
O godz. 15.24 z sali obrad wyszedł radny Robert Mularczyk
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zwróciła się do radnych z apelem aby czytali
wszystkie pisma, które wpływają do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
- wszystkie odczytane i przedstawione przez Przewodniczącą Rady Gminy pisma do wglądu w
biurze rady
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych
Radny Andrzej Kasperek – ja myślałem, że dziś znowu pani redaktor będzie nagrywać, bo z
ostatniej sesji panie Wójcie dzwonili do mnie ci, co odsłuchiwali sesję, że zadałem pytanie, a
pan nie odpowiedział na to pytanie i być może dzisiaj pan odpowie do mikrofonu, żeby to
poszło tez w eter - o zakres pracy pracowników interwencyjnych. Bo jak pytałem poprzednio
to do ulotek pracownice były 3 dni, natomiast prace porządkowe są uśpione na terenie gminy.
Stąd ponawiam pytanie dziś, w imienin tych co odsłuchiwali sesję. Dziękuję.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ma pan swoją ocenę sytuacji, z którą tutaj nie będę
polemizował. Ja natomiast chciałem poinformować pana, że pracownicy interwencyjni
wykonują wszelkie zadania, które są zlecone z Urzędu Gminy, ZGKiM. Są to m.in. prace
porządkowe, ale też np. dystrybuowanie „Głosu Nowin” czy też informacji do mieszkańców.
To nie była moja prywatna ulotka, tylko to była informacja moja, jako Wójta Gminy i mam
do tego prawo, żeby informować mieszkańców o sytuacji bieżącej w gminie. Dziękuję.
Radny Andrzej Kasperek - bardzo bym chciał po raz kolejny, aby to nie były kłamstwa,
tylko rzeczywistość. Tak samo jak z tą budową chodnika. Wszyscy na sesji mówili łącznie z
panią radną z Kowali, że chodnik nie budują. Na drugi dzień zajechałem i budowa w trakcie.
Po co okłamywać społeczeństwo?
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Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jeżeli pan twierdzi, że są to kłamstwa to powinien
pan wiedzieć doskonale, co dalej robić.
Radny Andrzej Kasperek - chciałbym w imieniu wszystkich odpowiedzieć, nie wiem czy
dementować, czy powtarzać. Pytałem mieszkańca, ostatnio było szkolenie z Urzędu Gminy,
gdzie w jakim temacie i kto był na tym szkoleniu? Tydzień temu czy dwa, bo tak wczoraj
słuchałem i chciałem dopytać. Panie Wójcie to nie wyszło ode mnie, tylko nie wiem czy
dementować to. Był Pan na szkoleniu, nie był, z jakimi osobami i gdzie to było. W sprawie
śmieci? Ja nie chcę by ode mnie to wyszło, bo chcę Pana usprawiedliwić tak czy nie. Tak jak
z tymi nagrodami, jakby pan powiedział, że dostał pan Barwinek, moja sprawa, dziękuje
byłoby zamknięte a że pan zaprzeczył to zrobiła się z tego wielka afera. Dziękuję.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – nie zaprzeczam, byłem na forum dotyczącym
gospodarki odpadami, do czego też mam taką możliwość i tutaj owszem byłem. Byli tam
pracownicy, którzy zajmują się gospodarką odpadami: dyrektor ZGKiM Tomasz Błaszczyk,
była też pracownica z referatu ochrony środowiska, która zajmuje się odpadami i byłem ja, z
kierowcą. Forum było w Ostrawie. Byliśmy na tym forum zorganizowanym przez polską
firmę. Oczywiście jest to wszystko do sprawdzenia i mogę udostępnić nawet materiały. Była
tematyka dotycząca gospodarki odpadami, poziomów recyklingu, jakie obowiązują w UE.
Byliśmy również na instalacjach, które są w Bielsku-Białej. Jest to wszystko do sprawdzenia.
Radny Andrzej Kasperek - dziękuję, to nie jest pytanie ode mnie.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - ale ma pan prawo pytać i nie trzeba się
tłumaczyć.
Wiceprzewodnicząca Małgorzata Wójtowicz – nie odpowiedział pan Wójt, jaki był koszt
takiego wyjazdu. Samochód służbowy, 3 osoby, koszty były.
O godz. 15.30 do sali obrad wrócił radny Robert Mularczyk
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – samochód służbowy. Jeżeli chodzi o uczestnictwo
w tym forum to była kwota, jeżeli dobrze pamiętam 800 zł netto za uczestnika. Jest to
dwudniowe forum. Uznałem, że jest dla nas taka tematyka ważna, istotna, pojechaliśmy i z
tego skorzystaliśmy. Możecie Państwo też sprawdzić, mogę udostępnić materiały.
Uprzedzając jakby kolejne pytania, Wasze dywagacje - za miesiąc, dokładnie 19-20 czerwca
biorę udział w Związku Gmin Wiejskich, do którego należymy. Tam uczestnictwo jest 700 zł
za uczestnika. Jadę też z pracownikami na 2 dni, samochodem służbowym. Oczywiście też
pracownicy biorą udział w innych szkoleniach, organizowanymi m.in. przez Forum Rozwoju
Demokracji Lokalne np. w Kielcach, za które też płacimy. Bierzemy też udział w szkoleniach
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czy też konferencjach, które są nieodpłatne dla samorządowców. Nie jeździmy nigdy na
szkolenia czy konferencje, które nie są związane z naszą działalnością. Wpływa bardzo wiele
ofert. Są to różnego rodzaju konferencje, szkolenia. Jeździmy tylko na takie ,gdzie tematyka
jest dla nas przydatna i interesująca. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - mieszkańcy by chcieli, bardzo proszę
przejść do mikrofonu.
Mieszkanka gminy – dzień dobry, jestem mieszkanką Trzcianek, kieruję pytanie do pana
Wójta, ponieważ w lutym był zaplanowany przetarg przez „Wodociągi Kieleckie” na
realizację zadania pt. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzciankach”. Moje pytanie jest
takie - czy ten przetarg się odbył i kiedy rozpoczną się prace?
O godz. 15.32 z sali obrad wyszła pani Janina Michalska
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – przetarg odbył się z końcem kwietnia, dokładnie
27 kwietnia było otwarcie ofert i nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg będzie jeszcze raz
ponawiany.
Mieszkanka gminy - w „Głosie Nowin” przeczytałam artykuł o nowej sieci w Zagrodach,
Trzciankach i Kowali. Czy ta sieć wodociągowo- kanalizacyjna, to nie dotyczy tego zadania?
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ono się łączy.
O godz. 15.33 z sali obrad wyszedł radny Eugeniusz Czerwiak
Mieszkanka gminy - ale jeśli chodzi o finansowanie, to jest to wszystko z „Wodociągów
Kieleckich” czy z gminy również?
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – to zadanie, o którym pani mówiła, że przetarg był
ogłoszony przez „Wodociągi Kieleckie”, spółka je finansuje, spółka je prowadzi. Natomiast
to zadanie, na które ja podpisałem umowę z firmą w ramach grupy inicjatywy lokalnej
również w Zgórsku czy też Trzcianki, to jest to realizowane przez nas i to są zupełnie odrębne
zadania, ale one łączą się ze sobą.
Mieszkanka gminy - jeszcze mam takie jedno pytanie, w styczniu tu na sesji zgłosiłam
potrzebę i prośbę o zamontowanie większej liczby tablic informacyjnych w miejscowości
Trzcianki, ponieważ Trzcianki są wiadomo terenem rozproszonym i chciałam się spytać, czy
będzie realizowana ta większa ilość tych tablic? Czy jest problem finansowy? Bo myślałam,
że to pan radny będzie monitował, ale nic się nie dopytuje.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – to nie jest żaden problem finansowy.
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Akurat nie pilotowałem tej sprawy. Sprawdzę jaki był wniosek, ile tych tablic i gdzie były
proponowane. Coś było zamawiane, bo my na bieżąco te tablice albo naprawiamy albo
montujemy nowe. Nie wykluczone, że one za jakiś czas tam się pojawią, gdzie Państwo
wnioskowaliście, ale w tej chwili nie jestem wstanie powiedzieć.
O godz. 15.34 do sali obrad wrócił radny Eugeniusz Czerwiak
Mieszkanka gminy - tzn. my konkretnie nie wnioskowaliśmy, dlatego chcielibyśmy po
prostu by z naszą pomocą było zamontowane w takich miejscach, w których uważamy, że
powinny się znajdować. Dziękuję.
Mieszkaniec gminy - dzień dobry, proszę państwa ja chciałem zadać po raz drugi pytanie
odnośnie dofinansowania mieszkańców gminy przy wymianie pieca centralnego ogrzewania.
Wiadomo, że Nowiny jako takie, zresztą nie wiem dlaczego, mieszkańcy Nowin dostali
dofinansowanie w wysokości 8 mln zł na wymianę pieców starego typu na piece na paliwa
stałe, w całości sfinansowane z budżetu Gminy. Natomiast mieszkańcy, pozostałe 5 tys.
mieszkańców dostało dofinansowanie do wymiany pieca na gaz w wysokości 3.000 zł
maksymalnie. Ja znam sprawę z innych miast. Jeżeli się dofinansowuje, jeśli Kraków dał
dofinansowanie 80% na wymianę piecy, to dał to 80% wszystkim.
O godz. 15.25 do sali obrad wróciła pani Janina Michalska
Mieszkaniec gminy - natomiast 2 tys. mieszkańcom Gmina dała 8 mln zł, a w ubiegłym
roku jeśli dobrze wiem, mieszkańcy pozostali dostali 17.000 zł, a na ten rok jest przewidziane
5.000 zł. Jak się to ma? Dlaczego nastąpił i jakim prawem podział mieszkańców Gminy na
dwie kategorie? Jedni mieszkańcy, mieszkańcy Nowin nie wiedzą ile kosztuje piec
centralnego ogrzewania, nie wiedzą ile kosztuje przyłącze kanalizacyjne, nie wiedzą ile
kosztuje przyłącze wodne. Dostają wszystko za darmo. Czyli ja sądzę, że jest to tylko
kampania wyborcza. Wszyscy się zgadzają. Nie wiem dlaczego radni spoza Nowin wyrazili
zgodę na taki podział mieszkańców. Oni zdradzili swoich wyborców. 5 mieszkańców wygrało
8 mln zł. Proszę mi odpowiedzieć czy to jest zgodnie z prawem? Bo wydaje mi się, że
wszystkich mieszkańców powinno się traktować równo. Jeżeli dajemy 8 mln jednym, to
dajmy proporcjonalnie innym. Ja muszę zapłacić za przyłącze gazowe 15.000 zł, a dostanę
3.000 zł zwrotu. Czuję się mieszkańcem drugiej kategorii w jednej z najbogatszych gmin w
województwie świętokrzyskim. Proszę o odpowiedź.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jeśli chodzi o kwestię dofinansowania dla
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mieszkańców na wymianę piecy z paliwa stałego na gazowe, jest w tej kadencji wprowadzone
dofinansowanie na każdą wymianę na piece gazowe. W następnym roku chciałbym
zaproponować radzie zmianę trochę tego podejścia. Chcemy też zaproponować możliwość
dofinansowania zmiany piecy na paliwa stałe, ale 5 klasy, czyli mogą to być piece na
ekogroszek bądź pellet, które spełniają normy 5 generacji. Do takich piecy również
chcielibyśmy dofinansowywać wymianę. Chcemy też zwiększyć, to zależy też od możliwości
budżetowych, nieco ten poziom dofinansowania. To nasze dofinansowanie, które jest przyjęte
nie wyklucza też możliwości starania się o dofinansowanie się z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w ramach Programu ZORZA, gdzie też można uzyskać dofinansowanie
na wymianę tych piecy.
Co do inwestycji, jeżeli chodzi o Osiedle Nowiny i inwestycji dotyczącej modernizacji
kotłowni, ona rzeczywiście kosztowała 8 mln zł, z tym, że też nie możemy podejść w ten
sposób. Ta kotłownia był już obiektem bardzo starym, wyeksploatowanym i każda kolejna
zima na tym obiekcie ryzykowaliśmy, że mieszkańcy Nowin mogliby pozostać bez ciepła.
Był też czas na to Szanowni Państwo, aby w poprzednich latach spróbować trochę innych
rozwiązań. Natomiast w tej chwili, w tej kadencji to tak naprawdę mieliśmy ostatni dzwonek
na to, aby podjąć jakiekolwiek działania. Z mieszkańcami Nowiny były spotkania,
konsultacje. Była decyzja podjęta, że modernizujemy tą kotłownię w systemie kotłów na
paliwo stałe i musieliśmy to zrealizować.
Nie będę tutaj wchodził w dyskusję, czy to było zasadne, czy nie. Z mojego punktu widzenia
to był ostatni dzwonek na realizację tej inwestycji i też nie chciałbym, aby to było odebrane w
jakikolwiek sposób, że dzieliliśmy społeczeństwo Gminy. Będziemy chcieli też w następnym
roku tutaj zaproponować mieszkańcom zwiększenie dofinansowania na wymianę kotłów i też
objęcie tą formą wsparcia kotłów na paliwa stałe tej 5 generacji. Dziękuję.
Mieszkaniec gminy – panie Wójcie, nie jestem zadowolony z odpowiedzi, z tego względu, że
ja znam sprawę np. z Krakowa. Wspólnoty mieszkaniowe musiały wyłożyć np. pewne
pieniądze. Dlaczego nie zażądano od wspólnot? To jest przecież kotłownia to jest
przedsiębiorstwo npc kielecki, który pracuje biorąc pieniądze za usługi swoje. W tych
pieniądzach gromadzą się także pieniądze na remonty, a mieszkańcy Gminy nie dołożyli
złotówki do tych remontów. To czy ktoś się interesuje, że mi się piec popsuł i że ostatni
dzwonek jest, że mam wymienić ten piec? Nikt się nie interesuje, bo to jest sprawa moja, bo
mieszkam poza Nowinami. Dlaczego oni dostali w prezencie tak dużo, a my nic? 3.000 zł.
Pan mi powie, że mi da 5.000 zł na wymianę, założenie pieca, a ja muszę wyłożyć 15.000 zł
na to, żeby to zrobić. Jeżeli jednym daje się wszystko za darmo, to dajmy innym za darmo. To
jest w ogóle niezgodnie z prawem moim zdaniem.
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – a ja chciałabym jeszcze dodać, że
kotłownia służy nie tylko wspólnotom, ale służy także wszystkim obiektom użyteczności
publicznej. To jest przychodnia, szkoły, przedszkola, Urząd Gminy, sklepy. To jest zbiorowe.
Natomiast, jeżeli chodzi o wspólnoty to wspólnoty remonty w blokach dokonują z własnych
pieniędzy. A tu jest zasilanie.
Mieszkaniec gminy - to jest wszystko możliwe do przeliczenia. Można powiedzieć przecież,
jest 2.000 m2 w blokach, 500 m2 jest w innych obiektach. Przeliczyć to ile rzeczywiście trzeba
dopłacić do szkoły, ale czy ktoś dołożył złotówkę do tego remontu z mieszkańców Gminy,
mieszkańców bloków? Pani mówi, remonty u siebie robimy, wspólnota robi. Czego robicie
remonty?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wszystkie remonty.
Mieszkaniec gminy - a czy Pani myśli, że ja nie robię remontów? Nie dostaję nic pieniędzy.
A wspólnoty nowińskie nie zapłaciły ani grosza do wymiany za 8mln zł kotłowni.
Mieszkaniec gminy – nieprawda.
Radny Artur Podczasiak - na remonty są w opłatach stałych. Tu największą bolączką dla
mieszkańców Gminy tak jak pan i w domkach jednorodzinnych to jest właśnie problem tych
15.000 zł, które trzeba wyłożyć za podłączenie się do domu, z tym, że to jest wymóg PGNiG.
To ja uważam za porażkę.
Mieszkaniec gminy - nie, oni biorą 2.000 zł.
Radny Artur Podczasiak - ale za położenie przyłącza przez posesję pan zapłaci sam ze
swoich pieniędzy.
Mieszkaniec gminy - a piec, a instalacja wewnątrz? Czy jak robi gmina przyłącze
kanalizacyjne to doprowadza mi kanalizację do domu?
Radny Artur Podczasiak - no nie.
Mieszkaniec gminy – nie, no właśnie muszę sobie sam zrobić. Oni na takiej samej zasadzie
to robią. Doprowadzenie do ostatniej studzienki i resztę robię za swoje pieniądze.
Radny Artur Podczasiak - instalacja na terenie osiedla tak samo była wykonana do bloku, a
od bloku są zawory.
Mieszkaniec gminy - ale 8mln wydano na źródło. Ktoś mi odpowie, że pobierane są kwoty z
czynszu, w opłatach za ciepło. Może mi ktoś z Gminy odpowie, ile tych pieniędzy wpłynęło
w ciągu tych 30 lat na ten cel? Czy to jest to 8 mln zł?
Radny Waldemar Kasprzyk - powiem tak, bo ja mniej więcej orientuję się w tej sytuacji.
Każda wspólnota ma założone takie przeliczniki i tyle ile wykorzysta GJ, to za to płaci.
Płacimy jeszcze dodatkowo opłatę stałą, która na dzień dzisiejszy jest wysoka moim zdaniem
i praktycznie z tych opłat utrzymujemy Zakład Gospodarki. Tam jest oczywiście dotacja z
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Gminy na inne cele, ale to jest coś innego, ale większości te opłaty są ściągane z
mieszkańców. Nie do końca pan mówi, że my nie dokładamy się do niczego, my też płacimy
za to ciepło. W tej tzw. opłacie stałej, jak nas zapewniano, jak rozmawiałem, z dyrektorem to
jest zabezpieczone m.in. też właśnie na takie lekkie remonty. Ja nie powiem panu, że my
płacimy 100%, bo tak samo tutaj powiedziane było, że gmina też partycypuje w kosztach.
Ciepło musi iść do gminy, przedszkola, szkoły itd. Ja uważam, że nie do końca jest tak jak
pan mówi, że tylko i wyłącznie pan płaci, a my nie płacimy.
Sołtys Sołectwa Zgórsko-Zagrody Stanisław Kobiec – panu nie chodzi tutaj o opał, bo my
też płacimy za to, czy za gaz też się płaci. Panu chodzi o sprzęt.
Radny Waldemar Kasprzyk - ja rozumiem.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – chodzi o piec, nie da się dostarczać ciepła
bez pieca.
Radny Waldemar Kasprzyk - gdyby to poszło w ten deseń, że Gminy by powiedziała, aby
wspólnoty robiły same co chcą, to wtedy automatycznie jest np. nitka gazowa pociągnięta to
wtedy można by partycypować w kosztach i wtedy każdy blok miałby swoje przyłącze. Jeśli
to poszło tak jak poszło to uważam, że my też partycypujemy w kosztach. Nie np. tak jak pan,
że pan musi kupić w całości od A do Z, ale też partycypujemy w kosztach. Tak uważam.
Radny Artur Podczasiak – to też jest dobry pana głos dziś, bo uważam, że też można się
zastanowić na przyszłość, czy właśnie nie podnieść kwoty dofinansowania i nie ograniczać
tylko do gazu. Pan Wójt zresztą powiedział, że do pieców nowszej generacji też ma być.
Można i to wtedy będzie w gestii Rady Gminy, we wspólnej rozmowie, we wspólnej dyskusji.
I to może być taki zalążek rozpoczęcie takiego działania.
Mieszkaniec gminy - przecież kotłownia powinna być jednostką, która zarabia na siebie.
Radny Artur Podczasiak - ona zarabia, tylko jest teraz kwestia, żeby był tańszy GJ i znieść
opłatę stałą. Te rzeczy będą powodowały, że to znowu będzie
Mieszkaniec gminy -

to teraz zastanówmy się, czy ta opłata stała pokrywa koszty

zatrudnionych pracowników, koszty pelletu, koszty wywozu tego i czegoś innego.
Radny Artur Podczasiak – tak.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wszystko się składa, wszystkie składniki.
Radny Waldemar Kasprzyk – to co pan mówi, bo tam wychodzi energia i woda. Wszystko.
Także to jest przeliczone.
Radny Artur Podczasiak - utylizacja, szlaki, wszystkie koszta. Ale to jest dobre to co pan
mówi, ale nie w tym roku na pewno, ale na przyszłość tak. I to co pan Wójt tutaj powiedział
odnośnie pieców, to jeśli będzie myślało się o zmianie pieca to jest bardzo dobry pomysł.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – czyli będzie wzięty pod uwagę pana głos.
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Bardzo proszę kolejny mieszkaniec, zapraszam pana.
O godz. 15.50 obrady sesji opuścił radny Artur Podczasiak
Mieszkaniec gminy – dzień dobry państwu, ja też jeśli już padł temat wymiany instalacji
grzewczej, to powiem szczerze nie te pytania miałem na myśli, jeśli chodzi o moją osobę, ale
też mam pewne wątpliwości, bo jestem w trakcie wymiany pieca i tutaj pytanie do pan Wójta
- czy na pewno, ja mogę również wystąpić o to dofinansowanie do ZORZ-y? Bo z tego co
wiem to np. jak jest ta reklama naszej spółki gazowniczej, to tam się dowiadywałem i wiem,
że te 3.000 zł to jest dla rodzina z kartą dużej rodziny. Natomiast ja osobiście mógłbym
zyskać 1.000 zł dopłaty do pieca gazowego. Natomiast nie otrzymam tej dopłaty, jeśli
otrzymam dopłatę z gminy. W związku z tym boję się, że w momencie kiedy otrzymam
dofinansowanie z gminy, pójdę do wojewódzkiego stowarzyszenia ZORZA i otrzymam
odpowiedź odmowną z racji tego, że otrzymałem już dofinansowanie z Gminy. Boję się, że
2-óch dofinansowań z 2-óch różnych źródeł nie otrzymamy. Nie wiem czy na 100% panie
Wójcie?
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo jakiś czas temu rozmawiałem z
Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oni się mieszczą na ul.
Popiełuszki, na ten temat - czy nasza uchwała, która dotyczy dofinansowania wymiany pieca
na gazowy, wyklucza możliwość starania się o dofinansowanie w ramach tego programu
ZORZA, który jest prowadzony przez WFOŚ. Otrzymałem informację, że nie wyklucza to
dofinansowania z WFOŚ-u, jeśli otrzyma pan dofinansowanie u nas. Jest taka możliwość.
Mieszkaniec gminy - no to zawsze byłoby troszeczkę lżej.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz - zastrzegam, że ja rozmawiałem na początku roku,
w styczniu z panem Prezesem, jeszcze wtedy panem Wiceprezesem Gorajem i panem
Prezesem Gliwińskim na temat takiego systemu. Teraz ostatnio nie pytałem się czy jakieś
zmiany poczynili czy nie. Może pan podjechać tam do nich, zadzwonić i dopytać się. Wtedy
jak rozmawialiśmy w styczniu, jedno drugiego nie wykluczało.
Mieszkaniec gminy - natomiast z drugiej strony, no to może taki mały kij w mrowisko, boję
się, że jako mieszkaniec gminy mogę mieć problem z uzyskaniem tego dofinansowania, bo na
rok jest tylko przewidziane 17 wniosków na dofinansowanie do pieca gazowego.
Natomiast jestem mieszkańcem gminy od 9 lat i chciałbym się podzielić swoimi
spostrzeżeniami. Jestem, może nie tyle co zszokowany, ale zawiedziony decyzją gminy, jeśli
chodzi o kotłownię. W obecnych czasach stworzyć kotłownię węglową, a nie gazową, w
momencie kiedy jest dostęp do gazu i kiedy rzeczywiście mamy dbać o to środowisko i tego
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nie ma. To jest dla mnie czyś niepojętym. Pewnie to wynikało z jakiś obaw osób, że to
ogrzewanie będzie droższe i mniej korzystne dla mieszkańców. Myślę, że w przeliczeniu na
tyle osób i przy odpowiedniej termoizolacji bloków, a widziałem, że na osiedlu te
termoizolacje były prowadzone, to nie byłoby kłopotu. Poza tym byłyby oszczędności, jeśli
chodzi o pracowników, obsługę takiej kotłowni, itd. Ale myślę, że to jest już nieaktualny
temat. Nie ma co na ten temat dyskutować.
Ja ze swojej strony miałbym parę pytań odnośnie mojej miejscowości.
Tutaj z całym szacunkiem dla pana Mularczyka, żadne wycieczki osobiste, Broń Boże.
Mieszkam od 9 lat i wszystkim państwu mocno kibicowałem w poprzednich wyborach. Z
racji tego, że patrzyłem, jak wszystkie satelitarne gminy doganiają Sitkówkę-Nowiny albo
przeganiają, jakie było minimalne wykorzystanie środków unijnych w Gminie - tak było,
liczyłem na dużo. Natomiast, jeśli chodzi o moją miejscowość to powiem szczerze, na pewno
jest w tym też moja wina, bo wcześniej się nie odzywałem, nie orientowałem ale od 9 lat całe
inwestycje jakie nastąpiły w Trzciankach, to tak naprawdę kawałek chodnika. Niecały nawet i
to mówię już o przednim głównodowodzącym, że tak powiem, oraz 300 m drogi zostało
utwardzone. To są wszystkie inwestycje, które zostały poczynione w Trzciankach. Także
akurat nasza miejscowość, mam wrażenie, że została zapomniana. Tam praktycznie nie dzieję
się nic. Widzę pewne place zabaw pod wiaduktem - tak się zastanawiałem, przejeżdżając i
zobaczyłem to inwestycję, komu ona ma służyć ? Bo tak naprawdę, ten plac zabaw w tamtym
miejscu to troszeczkę mnie dziwi.
Przechodząc jeszcze do takich pytań czysto konkretnych, z racji mojego zawodu, jaki
wykonuje. Pracuję w szkolnictwie. Chciałem spytać członków komisji edukacji o ewentualny
przydział klas, jak to będzie wyglądało w przyszłości, w budynku gimnazjum. Chciałem
zweryfikować informacje, bo słyszałem, że tam mają być oddziały zerówkowe . Co dla mnie
osobiście jest absurdem z racji tego, że wydaje mi się, że zerówka i klasy I-III to jest idealne
rozwiązanie – budynek obecnej podstawówki. Natomiast klasy IV-VIII i starsze - budynek
gimnazjum. Tak to widzę.
O godz. 15.56 obrady sesji opuściła pani Janina Michalska
Mieszkaniec gminy - powiem szczerze, córka moja aktualnie jest w 6 klasie. Z jednej strony
na pewno nie chciałbym by miała do czynienia też bezpośrednio z uczniami już szkoły
ponadgimnazjalnej, bo tam w szkole, o ile się nie mylę są też klasy zawodowe. Szkoda mi
tych dzieciaczków, które też byłyby w tym budynku, co dla mnie osobiście jest w ogóle nie
do przyjęcia. Jest to niezgodne i z wiekiem tych dzieciaczków i z pozostałymi klasami, które
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będą w tym budynku. To moje takie pytanie, czy jeśli coś takiego miałoby mieć miejsce, to
uważam to za coś niedobrego dla edukacji.
Poza tym co mi się jeszcze nasuwa, to odnośnie podziału na lekcjach wychowania fizycznego.
Sam mam córkę w 6 klasie, też uczę w-f. Wiem, jak to wygląda w szkole ponadgimnazjalnej,
w której uczę gdzie zostaliśmy zmuszeni przez liczebność klas do prowadzenia zajęć
koedukacyjnych. Te zajęcia stają się farsą. Z racji tego, że chłopcy nie mogą, że tak powiem
kolokwialnie „wyżyć się”, ponieważ nie mogą użyć tej siły, którą dysponują z racji tego, że
współuczestniczą w zajęciach z dziewczynami. Podobnie też to zaczyna wyglądać w szkołach
podstawowych, gdzie mamy 6 klasę i nie sądzę, żeby gminy nie byłoby stać na to, żeby te
zajęcia podzielić, aby dziewczęta i chłopcy mieli osobno, szczególnie w klasach starszych,
przynajmniej za moich czasów tak było, jak chodziłem do szkoły podstawowej, że miałem
osobno zajęcia, a nie z dziewczętami.
Jeszcze chciałbym powiedzieć o pływaniu. Jeśli ktoś idzie na pływalnie, zajęcia pływackie
trwają 20 minut albo i mniej. To też staje się fikcją. Gdyby to był blok dwugodzinny, to w
tym momencie mamy czas na dojście, możemy skorzystać z basenu i spokojnie wrócić. To są
takie uwagi merytoryczne odnośnie szkoły.
Ja chciałbym zasugerować Państwu zmianę godzin posiedzeń Rady. Z prostego względu - ja
w tym momencie mogę uczestniczyć i jest mi bardzo miło, z racji tego, że mam urlop.
Natomiast w ciągu roku szkolnego, jak większość osób pracuję – to są godziny pracy. Myślę,
że dla dobra wszystkich, gdyby Rady odbywały się w godzinach popołudniowych, kiedy
większość mieszkańców jest już po pracy i może uczestniczyć w tych posiedzeniach, byłoby
to z dużą korzyścią dla całej gminy, ponieważ nie dochodziłoby do jakiś wspólnych oskarżeń.
Ja jako mieszkaniec, przyszedłem tu dziś z ciekawości posłuchać, jak to wszystko wygląda i
wyrobić sobie własne zdanie. Bo nie jestem z żadnej opcji, która się tu wytworzyła,
aczkolwiek do wyborów szliście państwo wszyscy razem. Co się stało? To już sami państwo
musicie sobie odpowiedzieć. Jest to przykre, dla mnie jako mieszkańca gminy, patrzeć na
pewne podziały, bo wydaje mi się, że to powinno iść w innym kierunku. Gdybyśmy mogli
jako mieszkańcy uczestniczyć w posiedzeniach Rady w godzinach popołudniowych,
uniknęlibyśmy jakiś pomówień, niedomówień. I myślę, że to byłoby z olbrzymią korzyścią
dla wszystkich.
O godz. 16.00 obrady sesji opuścił radny Zbigniew Pyk
Mieszkaniec gminy - natomiast siedzę, słucham, wyciągam wnioski. Proszę państwa co mi
pierwsze rzuciło mi się w oczy - to chciałbym zadać pytanie dyrektorowi ośrodka zdrowia,
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chciałbym zadać pytanie kierownikowi CUW, itd. Dziwi mnie to, że w momencie kiedy
odbywa się Rada Gminy, tych osób nie ma.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale są na innych spotkaniach i to jest dla
nas sprzeczne.
Mieszkaniec gminy - dlatego może gdyby te godziny były inne. Każdy pobiera jakieś
wynagrodzenie, w skali powiedzmy kraju, przeliczeniu na średnią krajową to myślę, że
dyrektorzy, kierownicy poszczególnych instytucji, nie zarabiają najniższej krajowej i
pewne rzeczy można wyjaśnić. Ja jako pacjent też mam uwagi. Pojawiło się też takie badanie
markerów dla pań. Żona zadzwoniła w momencie, kiedy dosłownie pojawiło się ogłoszenie i
uzyskała odpowiedź, że już wszystkie 300 miejsc jest zajętych.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak jest, to prawda.
Mieszkaniec gminy - jeśli te wszystkie 300 miejsc jest zajętych w przeciągu 2-3 godzin, to
nie chcę nazwać tego po imieniu, bo mógłbym kogoś naprawdę w ośrodku zdrowia obrazić bo żeby chociaż odebrać 300 telefonów to tego czasu troszeczkę potrzeba.
Tutaj głównie pytanie do pana Wójta, może sugestia, może rada - jeśli mamy problemy z
lekarzami, to powiedzmy sobie szczerze lekarzy do pozostania w ośrodku zdrowia, może
tylko jedno – pieniądze.
Radny Andrzej Kasperek – ale i atmosfera.
O godz. 16.03 z sali obrad wyszedł radny Łukasz Gryń
Mieszkaniec gminy - atmosfera też na pewno. Jeśli wszyscy dobrze zarabiają, to i atmosfera
jest inna. Tu mamy wyższy popyt niż podaż, w związku z tym tu atmosfery złej nie powinno
być. To jest dziwne. Bo w każdej instytucji gdzie jest odwrotnie, tzn. więcej chętnych a mniej
etatów, to tworzy się tzw. bagienko. Natomiast gdy nie ma chętnych do pracy too tu o złej
atmosferze ciężko mówić.
Chciałem spytać czy gmina dysponuje taką możliwością, jeśli jest to ośrodek gminny, że
może zaproponować np. lekarzom, wyższe stawki i ściągnięcie tutaj najlepszych specjalistów.
Nie sądzę, że nie zgłosiliby się tutaj najlepsi specjaliści, jeśli zdecydowanie lepiej zarobią niż
w innych przychodniach. Nie wiem czy to jest możliwe prawnie. To jest pytanie luźne, bo mi
też zależy żebyśmy mieli najlepszą opiekę zdrowotną i jak najlepszy dostęp do usług
medycznych. Bo tak naprawdę, chcąc zarejestrować się telefonicznie to graniczy z cudem.
Przychodząc rano zostaje nagle parę numerków, a o rejestracji elektronicznej to też już
ostatnio było ciężko – system nie działa.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – są utrudnienia w systemie.
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O godz. 16.05 do sali obrad wrócił radny Łukasz Gryń
Mieszkaniec gminy - jeśli mamy utrudnienia w systemie to są przecież informatycy.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak

– ktoś za to odpowiada, tutaj nie ma

wątpliwości.
Mieszkaniec gminy - miało nam to wszystko służyć, a tak szczerze to średnio to służy. Ktoś
za to bierze pieniążki.
Wiceprzewodnicząca Małgorzata Wójtowicz - ja chcę tylko dodać, że nie tylko lekarze
odchodzą, ale pielęgniarki także. Część pielęgniarek, najstarszych, tych doświadczonych
niestety nam podziękowała. Też to o czymś świadczy.
Ja się jeszcze zwrócę o tej organizacji, o której pan mówił - to trzeba tylko mocną rękę
przytrzymać i pilnować. Ja się chciałam sama zarejestrować telefonicznie i niestety nie dało
rady. Tutaj się zgadzam z panem. Ale cóż z tego, że jak tutaj pan mówi o dużych pieniążkach,
żeby zachęcić lekarzy czy biały personel, kiedy niestety tylko nagradzany jest ale pan
dyrektor, nie pracownicy. I taka jest prawda.
Mieszkaniec gminy - ja powiem inaczej, nie znam sprawy od podszewki i nie mnie dzisiaj tu
dyskutować, ponieważ mam za małą wiedzę. Ja tylko wiem, jako pacjent z jakimi
utrudnieniami się spotykam i pewnymi, może to zbyt mocno zabrzmi – nieuczciwościami,
które muszą występować z racji tego, że w te przysłowiowe cuda nie wierzę.
Ja przeprowadzając się z innego terenu tutaj, to miałem wrażenia tak patrząc z boku, że tutaj
w gminie za dużo takich koleżeńsko-rodzinnych koligacji bardzo dużo występuje. W związku
z tym powiem szczerze, że jeśli mówimy tu o jakimś nepotyzmie to jest on widoczny dla
mnie, dla osoby zupełnie z boku patrzącej na to. Dopóki nas to bezpośrednio nie dotyka to
może patrzymy na to troszeczkę inaczej.
Ja w wielu instytucjach nie zatrudniłbym osób z gminy, z racji na późniejszy obiektywizm w
ich pracy. Pewne stanowiska, czy w gminie, czy w szkole, czy w ośrodku zdrowia, wszystko
jedno w jakiejkolwiek instytucji, powinny być zajmowane przez osoby z zewnątrz, nie
powiązane, że tak powiem rodzinnie lub koleżeńsko z innymi osobami. To jest tylko
wyłącznie moje zdanie. Każdy z nas ma prawo oceny tego, co widzi. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - ja panu dziękuję za cenne uwagi.
Zapraszam na sesje.
Jeżeli chodzi o te badania, o których pan wspomniał to ja jestem tego przykładem - „Głos
Nowin” wyszedł w poniedziałek, ja zadzwoniłam do poradni. Okazało się, ze w czwartek już
nie było miejsc, więc to jest zła komunikacja. Tu nie ma komunikacji.
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Mieszkaniec gminy – to nie jest komunikacja. Te osoby były już wcześniej zapisane.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to dlaczego się ogłasza w gazetce naszej?
Mieszkaniec gminy - ja bym od razu tutaj nikogo nie przekreślał, ja wierzę uczciwie, że Pan
Wójt o tym nie wiedział.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - ale ogłoszenia powinny być wcześniej, bo
wiemy o tym, że wszystkie projekty, programy są wcześniej nagłaśnianie. Komunikat
właściwie powinien być w realu. Jest komunikat, idziemy i zapisujemy się. Przykro mi, że tak
jest, ale taka jest prawda.
O godz. 16.11 z sali obrad wyszedł radny Marcin Wojcieszyński
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – tu odnosząc się do słów pana odnośnie kotłowni.
Jeżeli chodzi o wybór paliwa, który został dokonany to została podjęta decyzja po konsultacji
z mieszkańcami osiedla. Kotłownia została wybudowana w systemie opałowym na paliwo
stałe. Wyposażona jest w systemy odpylania i oczyszczania spalin. Są tam filtry workowe. Są
cyklony. W tej chwili emisja, która jest z tej kotłowni, jest na poziomie ok.10% norm, które
obowiązują na dzień dzisiejszy. Wiadomo, że nie jest to kotłownia gazowa, gdzie spaliny to
tak naprawdę tylko dwutlenek węgla i para wodna. Do tego poziomu przy paliwach stałych
nie jest to możliwe. Natomiast przy zastosowaniu systemów oczyszczania powietrza,
odpylania filtrów workowych, to ta emisja jest na poziomie 10% tego, co obowiązuje na
dzień dzisiejsze w Polsce. A jeszcze 2 lata temu te normy były 3-krotnie wyższe niż dziś. To
tylko daje porównanie na jakim poziomie jest w tej chwili emisja z tej kotłowni.
Pan poruszył tak wiele tematów. Ja postaram się na to co zapamiętałem odpowiedzieć.
Grupy zerówkowe będą istotnie zlokalizowane od września w budynku gimnazjum, natomiast
będzie to parter od strony parkingu. Będzie ta część budynku oddzielona. Było już spotkanie z
rodzicami i rodzice to zaakceptowali. Wręcz przyjęli to z zadowoleniem, ponieważ sale są
większe. Tutaj w szkole podstawowej mielibyśmy problem ze zlokalizowaniem tych sal. Pani
dyrektor ze szkoły podstawowej prosiła jednak o to, aby te sale dla zerówki zlokalizować
gdzie indziej. W budynku przedszkola nie bylibyśmy w stanie pomieścić tych wszystkich
dzieci, które mamy, gdyż mamy też dwie grupy żłobkowe, więcej niż jeszcze do niedawna
mieliśmy o jedną grupę. Musimy to w ten sposób zorganizować. Rodzice byli na spotkaniu
tych wszystkich dzieci, które od września będą w tej grupie zerówkowej. Zaakceptowali to,
więc tutaj nie rodzi się nam problem z tym związany. Warunki będą na naprawdę dobrym
poziomie. Dzieci też nie będą mieć żadnego kontaktu z dziećmi starszymi, bo musi być
ścianka działowa. Tam będzie większy parking, aby rodzice mogli przywozić swoje dzieci.
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Co do godzin sesji – to nie do mnie, to pani Przewodnicząca, więc dla nas jako pracowników,
chociaż warto by było, żeby one były w pewnym sensie konsultowane z nami, bo ja osobiście
też mam pewne spotkania.
Mieszkaniec gminy - raz w miesiącu może urząd gminy dłużej popracować.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – w poniedziałki pracujemy dłużej.
Szanowni państwo jeżeli chodzi o inne kwestie to już mówiłem na temat przychodni.
Co do rejestracji zwrócę na to uwagę. Będę rozmawiał o tym z dyrektorem, zapytam się co
tak naprawdę się dzieje. Czy ona działa czy nie działa i jakie są powody.
Natomiast w odniesieniu do większej stawki dla lekarzy to w tej chwili są to stawki powyżej
100 zł za godzinę. Więc szanowni państwo naprawdę proszę uwierzyć to nie jest kwestia
pieniędzy.
O godz. 16.15 do sali obrad wrócił radny Marcin Wojcieszyński
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – widocznie atmosfery.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – nie wiem, o jakiej atmosferze pani mówi.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – o złej – to co mówią pracownicy.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – całkiem dobrze się oddycha, bo smogu nie ma o
tej porze roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale pracownicy źle oddychają.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – no wie pani, przecież możecie to sobie wyjaśnić.
Byłem na spotkaniu z pracownikami. Też może przyjść do mnie każdy z pracowników i ze
mną porozmawiać. Jeżeli ma jakiś problem, możemy o tym porozmawiać.
Jeżeli chodzi o lekarzy – mówię jeszcze raz - jeśli macie Państwo jakieś możliwości to
zapraszam. To nie jest kwestia pieniędzy. Dziękuję.
Radny Andrzej Kasperek - to co się teraz wydarzyło w przychodni, a to nie jest moja
pierwsza kadencja – takiej sytuacji nie było. I każdy kto się zmienia, sądzi poprzednika. I ten
co był poprzedni, jednak okazało się, że nie był aż taki, bo takiego patu nie było z
przychodnią i teraz jak słyszę, otwiera swoją przychodnię. Czyli jest to człowiek myślący.
Nie wiem co teraz jest, bo pan dyrektor nie ma czasu na sesję. Natomiast jak się słyszy i czyta
w Internecie, ma czas wyjechać nad morze, ma czas samochodem gminnym jeździć, ma czas
na wszystko. A na sesję, wytłumaczenie ludziom sprawy, nie ma czasu. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja panie Wójcie mam jeszcze takie pytanie
jako senior – przedstawiciel seniorów. Byłam na spotkaniu naszym seniorów i okazuje się, że
my jako grupa seniorów, wyłoniliśmy spośród nas wszystkich, tak jak powinno być
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demokratycznie, 3 osoby które będą pilotażem. Czyli będą robić – czuwać nad realizacją
klubu, reprezentować grupę na zewnątrz, kontaktować się z Urzędem Gminy, z GOK,
opracowywać plan działań wspólnie z członkami.
I jak to się stało, że na drugi dzień zaocznie Pan Wójt nagłośnił w mediach, że doradcą
społecznym jest pani, której padła kandydatura, ale seniorzy nie zaakceptowali. My jako
seniorzy chcemy się integrować, chcemy być jednym ciałem, ale nie chcemy również, aby
pan przeszkadza nam w tej integracji. Proszę nam pozwolić działać tak, żebyśmy odbierali
jako demokracja. Nie został ktoś drzwiami wybrany, wchodzi oknami. My nie chcemy.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani Przewodnicząca nie ma tu mowy o
jakimkolwiek przeszkadzaniu. Zapraszam, jeśli Państwo przyjdziecie do mnie nigdy nie będą
drzwi zamknięte.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale jest właśnie grupa wytypowana.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – przyjdźcie po prostu do mnie.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to po co jeszcze dodatkowy twór tworzyć.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ale to jest moja kompetencja.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – czyli pan sobie wybrał doradcę?
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – tak oczywiście, mam do tego prawo. Jest to
funkcja społeczna.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak jak każda osoba, która bierze udział,
też jest to funkcja społeczna.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – oczywiście. Dlatego mam taką możliwość, z
której skorzystałem.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – aha, czyli to będzie doradca pana.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – Państwa również zapraszam, przyjdźcie,
porozmawiamy, ustalimy sobie pewne ramy współpracy. Nie ma problemu.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak jest, dlatego mamy osoby, które
delegujemy i te osoby będą łącznikiem. A nie chcemy tworu, który został nam narzucony, bo
demokracja pozwala nam na to, że możemy działać sami.
Mieszkaniec gminy – pani Przewodnicząca i panie Wójcie, ponieważ ja należę do tej grupy
tworzącej klub seniora. Chciałem zapytać króciutko i szybko - co z Radą Seniorów? Dziękuję.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – tu moja szybka odpowiedź: dwa razy dałem na
Radę Gminy projekt uchwały odnośnie rady seniorów. Dwukrotnie nie spotkał się on z
akceptacją. Wiem, że wpłynął też do Rady wniosek z projektem uchwały Rady Seniorów. To
nie moja decyzja. W tym momencie tak naprawdę ruch należy do Rady Gminy. Jest też ten
zespół, o którym pani Przewodnicząca mówiła. Jeżeli państwo opracujecie taki projekt, który
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będzie Was satysfakcjonował i rada go zaakceptuje, to może on zaistnieć. Rada Seniorów
może być tylko i wyłącznie powołana przed Radę Gminy. Nie mogę ja jej powołać, czy jakiś
zespół, tylko Rada Gminy powołuje Radę Seniorów - uchwałą. W tej sprawie musi być
projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów ze stosownym statutem. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – a ja panu dopowiem, że Rada Gminy nie
przyjęła projektu uchwały z uwagi na to, że regulamin, którym nam Wicewójt przedstawił był
niekonsultowany z żadną grupą społeczną.
Mieszkaniec gminy – proszę państwa, bo widzę, że są podziały, ale ja zupełnie ponad
podziałami, bo chyba nam wszystkim chodzi o to, żeby się w gminie żyło lepiej i wierzę w to
naprawdę, ze wszyscy tego chcecie państwo.
Nie wiem czy moja taka luźna propozycja ma sens czy nie. Mając obok oczyszczalnię
ścieków, to można pomyśleć, by na bazie oczyszczalni wybudować elektrownię. Są takie
projekty np. w Szwecji. Czy coś takiego byłoby możliwe? Póki są jeszcze pieniądze unijne, to
byłoby korzystne dla gminy. Moglibyśmy mieć wtedy może tańszy prąd. To jest oczywiście
luźna propozycja.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – już odpowiadam. W trakcie ostatniej modernizacji
oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, oczyszczalnia ścieków
została wyposażona w spalarnię do osadów ściekowych, generator prądotwórczy i tam na
potrzeby oczyszczalni jest produkowany prąd z osadów ściekowych, które są spalane w tej
spalarni. Nadwyżka prądu jest sprzedawana do sieci, bo nie ma innej możliwości, czyli nie
możemy się bezpośrednio podłączyć.
Mieszkaniec gminy – a stworzenie, że tak powiem, większej mocy tej elektrowni?
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ona jest wystarczająca na te potrzeby.
Mieszkaniec – a czy mogłaby zasilać gminę? Żebyśmy my jako mieszkańcy mieli tańszy
prąd.
Radny Andrzej Kasperek – ja jako pracownik oczyszczalni mogę powiedzieć, że na chwilę
obecną są duże wahania napływów. To samo jest z gazem, są duże wahania. Jest moment, że
jest nadwyżka. A jest taki moment, że zbiornik siada, czyli jest mało.
O godz. 16.22 obrady sesji opuścił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz
Mieszkaniec gminy – rozumiem, że tu już sprawy techniczne wchodzą w grę.
Radny Andrzej Kasperek – tak. Tak samo jest ze ściekami. Ścieki w godzinach normalnej
dniówki są na poziomie wystarczającym. Natomiast w godzinach wieczornych ok.godz.23.00
do 9.00 rano jest bardzo mały napływ. Tutaj na pewno sprawy techniczne będą wchodzić w
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rachubę. Bo ten generator jest napędzany silnikami z własnej produkcji gazów. Tam nieraz
brakuje gazu. W zależności od produkcji. I sprawy techniczne będzie bardzo ciężko.
Mieszkaniec gminy – miałbym jeszcze jedno pytanie, ale nie wiem czy Państwo udzielicie
mi odpowiedzi. Mamy jedną z najdroższych opłat za wodę i kanalizację w województwie jeśli
chodzi o powiaty. Mając na swoim terenie oczyszczalnie, przyjmując ścieki z całego miasta
itd. Może można wystąpić z takim wnioskiem do wodociągów o wynegocjowanie troszkę
innych warunków opłat.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – do niedawna mieliśmy trzech
przedstawicieli i to jest taka bolączka, że to już było zgłaszane od kilku lat. I nawet w tamtej
kadencji. I Ci co teraz byli przedstawicielami, reprezentowali tutaj stanowisko radnych, że
należy zejść z ceny. Ale później zmienił się punkt widzenia i na tym koniec. To jest taka
prawda. Dlatego jednego z przedstawicieli odwołaliśmy, bo nie robił nic w tym kierunku,
żeby wyjść frontem do nas.
Dlatego uwagi mieszkańców są bardzo cenne. Ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich
mieszkańców. Jest mi niezmiernie przyjemnie, że przychodzą mieszkańcy. To znaczy, że jest
zainteresowanie, są komunikaty zwrotne.
Mieszkanka gminy - bo nie ma zebrań w ogóle.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie ma zebrań, to co było obiecane. Ale
teraz, pocieszcie się Państwo, że przed wyborami będą.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wpłynęło:
 Zapytanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
wypracowane na posiedzeniu w dniu 23.05.2018 r.
Radny Andrzej Kasperek – ze względu, że nie ma pana Wójta, a obiecał, że będzie się
spotkał się w związku ze zmianami w budżecie. Ja mam tu wniosek na sesję czerwcową o
zmianę w budżecie. Teraz komu mam to zostawić ?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę mi zostawić.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję.

Ad. 15
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła interpelację i zapytanie przedstawiła w pkt
poprzednim.
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 Interpelacja Przewodniczącej Rady Gminy Zofii Duchniak dot. szkolenia radcy
prawnego w dniu 23.03.2018 r., godzin pracy i kosztów utrzymania stanowiska radcy
prawnego w latach 2015-2017 + odpowiedź stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu
 Zapytanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
wypracowane na posiedzeniu w dniu 23.05.2018 r. stanowi Załącznik Nr 9 do
protokołu

Ad. 16
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 16.26 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku
obrad zamknęła obrady XLIII 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 – wniosek o powołanie komisji doraźnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny;
 Zał. Nr 3 – Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;


Zał. Nr 4 – Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny –
informacja za 2017 rok;



Zał. Nr 5 – Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2017 rok;



Zał. Nr 6

– Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach

za 2017 r.


Zał. Nr 7 – Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2017 r.



Zał. Nr 8 – interpelacja Przewodniczącej Rady Gminy Zofii Duchniak dot. szkolenia
radcy prawnego w dniu 23.03.2018 r., godzin pracy i kosztów utrzymania stanowiska
radcy prawnego w latach 2015-2017 + odpowiedź



Zał. Nr 9 – Zapytanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy SitkówkaNowiny wypracowane na posiedzeniu w dniu 23.05.2018 r.

Protokół sporządziła:
Alina Jedynak

Obradom przewodniczyła:
Zofia Duchniak
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