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 Protokół Nr XLIV/18 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 11.00, zakończenie godzina 15.59. 

Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych.  

 

W sesji uczestniczyli: 

 Radni Gminy Sitkówka-Nowiny (zgodnie z listą obecności, która stanowi  

Załącznik Nr 1 do protokołu), 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek, 

Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur, Radca Prawny Urzędu Gminy Janina 

Michalska,  

 Sołtysi z terenu Gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny, 

 Pan Zenon Janus – Wicestarosta Kielecki, 

 Pan Ryszard Barwinek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, 

 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego, 

 Pan Grzegorz Gałuszka – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

 Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Tomasz Błaszczyk - dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ, 

 Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach, 

 Pan Ryszard Kusak - kierownik CUW w Nowinach, 

 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach, 

 Pani Julita Zając – dyrektor GBP w Nowinach, 

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

 media lokalne, 

 mieszkańcy gminy. 
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Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Analiza programu „Wakacje w Gminie”. 

8. Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-

Nowiny za 2017 rok. 

9. Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania 

budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok. 

11. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy. 

12. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 

13. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie absolutorium. 

14. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z 

wykonania budżetu za 2017 rok; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty 

nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny; 

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

Nowiny na 2018 rok; 

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

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

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023; 

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

rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie boiska wielofunkcyjnego na  

terenie dz. nr ewid. 72/142 w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i 



 3 

Mieszkaniowej w Nowinach; 

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

miejscowości KOWALA nazwy ulicy „KRYSZTAŁOWA”;  

10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/247, położonej 

w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy; 

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/248,  położonej 

w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy; 

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowych lub ich części oznaczonych w ewidencji gruntów jako 

działki nr 585/54, 585/57, 35/440, 35/441, 35/42, 35/43, 35/44, 35/445, 35/46, 35/47, 

35/50, 35/51, 35/52 i 35/359, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny 

Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny; 

13) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 35/386 od osób fizycznych w miejscowości 

Nowiny w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

14) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób fizycznych 

w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/169/15 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach; 

16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia; 

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

Nowiny; 

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

Gminy Sitkówka-Nowiny; 

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

Sitkówka-Nowiny; 

20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji doraźnej Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny powołanej uchwałą Nr RG-XLIII/536/18. 
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15. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 i 2 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

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

o godz. 11.00 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak. 

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

terenu Gminy, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny, pracowników Urzędu Gminy, 

dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Radną Powiatu Kieleckiego 

Bogumiłę Kowalczyk, Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorza 

Gałuszkę, oraz przedstawicieli mediów lokalnych i 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 15 radnych. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła porządek obrad.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali nowy 

projekt uchwały zmian w budżecie. Zmiana została podyktowana wnioskiem części radnych na 

spotkaniu odbytym z panem Wójtem. Radni również w dniu dzisiejszym otrzymali 4 plany pracy 

komisji stałych rady gminy. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są jakieś propozycje zmian w porządku 

obrad? 

 

Radny Marcin Wojcieszyński - ja mam pytanie do pana Wójta. Z tego co wiem, strażacy z 

terenu naszej gminy składali wniosek o zmianę uchwały odnośnie zmiany stawki ekwiwalentu za 

udział w działaniach ratowniczych. Czy pan Wójt odpowiedział tym strażakom i czy będzie 

dzisiaj ten projekt uchwały poddany pod głosowanie? Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – wniosek dotyczący stawek będzie przygotowany na 

kolejną sesję rady gminy. Także jeżeli przewidujemy w sierpniu to na sierpniowej sesji będzie 

taki projekt uchwały przygotowany.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie, ja mam wobec tego pytanie, 
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jeśli chodzi o porządek obrad. Rada stara się pracować zgodnie z ustawowymi przepisami i w 

związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja w sprawie wynagrodzeń 

pracowników samorządowych – nie widzę projektu uchwały. Chciałabym, aby pan odpowiedział 

– czy zaniechał pan swojego obowiązku?  

 

O godz. 11.04:  

 na sesję rady przybył Wicestarosta Kielecki Zenon Janus 

 z sali obrad wyszedł radny Zbigniew Pyk 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo jeżeli chodzi o Rozporządzanie, 

które zostało przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 15 maja br., to Rozporządzenie jest 

rozpatrywane w tej chwili przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja 

Dudę i jest tam wniosek złożony przez Związek Gmin Wiejskich o skierowanie tego 

Rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego, bo najprawdopodobniej wg opinii wielu 

kancelarii prawnych - na wniosek gmin kancelarie prawne, które przygotowywały opinie prawną 

twierdzą, że to Rozporządzenie zostało przyjęte naruszając Konstytucję. Jest też wiele opinii 

prawnych, które niejednoznacznie tutaj to Rozporządzenie interpretują. Nie ma w tym 

Rozporządzeniu w jakikolwiek sposób sformułowanego „przymusu” na radę gminy bądź 

wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, do przygotowania stosownej uchwały. Jedynie tak 

naprawdę ustawa może zobligować wójta, burmistrza, prezydenta miasta do przygotowania 

projektu uchwały. To Rozporządzenie zostało przyjęte też bez konsultacji z Komisją Wspólną 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. W związku z tym nie mamy tutaj w żadne sposób jakiegoś 

„obligo” do przygotowywania uchwały w tym temacie. Dziękuję. 

 

O godz. 11.05 na sesję rady przybył pan Sławomir Sobczyk 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pytam dlatego panie Wójcie, ponieważ to jest 

Dziennik Ustaw, więc to jest akt prawny i ze wskazaniem, że obowiązuje od 1 lipca i szereg 

gmin na czerwcowych sesjach już taką uchwałę podjęło. Dlatego pytam, żeby po prostu  potem 

nie było panie Wójcie, że my jako radni jesteśmy obarczeni tą odpowiedzialnością. Bo ja 

rozumiem, że pana odpowiedzialność jest, jeśli chodzi o wynagrodzenie Skarbnika i Wicewójta. 

Natomiast my stanowimy o wynagrodzeniu pana i tu chciałabym się po prostu asekurować, żeby 

nie było, że rada coś pominęła. Dlatego pytam.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – tak jak mówiłem wcześniej. Jest wiele niedomówień, 

jeżeli chodzi o to Rozporządzenie. Są rady gminy, które  podejmują uchwały, ale też jest wiele 

samorządów, w których te uchwały nie są podejmowane do czasu rozpatrzenia wniosku pana 
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Prezydenta i dalszych toków postępowania z tym Rozporządzeniem. W związku z tym nie 

przygotowywałem na tą sesję takiej uchwały. Tak mówiąc wprost, nic ani państwu jako radzie 

gminy ani mnie, też w związku z  tym nie grozi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to ja się z tego cieszę, żebyśmy nie byli 

obarczeni później po czasie. Dziękuje panu. 

Czy ktoś ma jeszcze propozycję do porządku obrad? Jeżeli nie to proszę radnych o 

przegłosowanie przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Nad przyjęciem porządku obrad sesji radni głosowali jednogłośnie, tj. 14 głosów „za”. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XLIII 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. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 

 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie  

z działalności w okresie między sesjami, tj. od 28.05.2018 r. do 27.06.2018 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

 

O godz. 11.10 (podczas sprawozdania Wójta Gminy) do sali obrad wrócił radny Zbigniew 

Pyk 

 

Radny Eugeniusz Czerwiak – panie Wójcie, ja chciałem dopytać. Pan mówi, że plac FTG 

już jest oddany. Filary, co zostały zburzone i jak głęboko zostały wykopane? Czy do zera 

były? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – nie były całkiem wyburzone w sensie podstaw 

fundamentowych, bo byłoby to praktycznie niemożliwe. To są dość głębokie fundamenty. 

Zostało to tylko wyburzone do pewnej  głębokości, umożliwiającej w przyszłości posadowienie 

budynków bądź hal.  

Radny Eugeniusz Czerwiak – a można wiedzieć do jakiej głębokości? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – trzeba by zajrzeć do projektu, bo na tę inwestycję, na 
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wyburzenie tych podstaw fundamentowych, podstaw pod piece hutnicze i też innych obiektów 

jakie były do wyburzenia, została sporządzona dokumentacja projektowa dotycząca wyburzenia 

tych konstrukcji, więc wszystko jest tam przygotowane i wszystko tam było przewidziane. Jeżeli 

jest pan zainteresowany to zapraszam do referatu inwestycji, zajrzeć w projekt. Jest tam 

wszystko przedstawione.   

Radny Eugeniusz Czerwiak – jadąc w kierunku auto złomu po lewej stronie mamy 

chaszcze, potem jest ulica w dół i po prawej stronie są chaszcze i jadąc już do końca to tam są 

chaszcze i to dużo, duży obszar. Czy to jest własność prywatna czy to jest własność gminy?   

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – wszystko co jest w obrębie działek geodezyjnych jest 

własnością gminy. W tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, do którego momentu ma pan na myśli 

działkę, która jest własnością gminy, a gdzie jest prywatna własność. Natomiast wszystko to, co 

jest geodezyjnie wydzielone jest na mapach, jest własnością gminy. 

Radny Eugeniusz Czerwiak – jeszcze raz zapytam. Jedziemy w kierunku auto złomu i jest 

wykonana nowa ulica w dół w kierunku tych filarów, co były burzone. Po lewej stronie mamy 

chaszcze, zjeżdżamy niżej, jest zrobiona nowa ulica, po prawej stronie mamy chaszcze i jadąc 

do końca jest piękny parking, stoi komin i ok. w graniach 200m w kierunku tej nowo 

wybudowanej drogi - podejrzewam, że to jest nasze, gdyż do tego odcinka jest zrobiona nowa 

ulica. I teraz tak: gmina daje 50% , tj. w graniach 4 mln zł, przychodzi inwestor i będzie 

najpierw przygotowywał sobie grunt i będzie likwidował zarośla i podejrzewam, że ta działka 

będzie na pewno nie tak atrakcyjna w kosztach i ktoś kto będzie w to inwestował będzie 

chciał na pewno uporządkować ten grunt. Moim zdaniem, za takie pieniądze to powinno być 

zrobione super. Może w przyszłości, jak nie będzie to tak szybko sprzedane to może zarastać, 

ale na dzień dzisiejszy, przy odbiorze to powinno być w miarę uporządkowane, aby nie 

odstraszało potencjalnych inwestorów.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jeżeli pan mówi o cytuję „chaszczach”, to 

rzeczywiście porastają ten teren w niektórych miejscach krzaki i są jakieś drzewa. 

Radny Eugeniusz Czerwiak – są jeszcze odkryte studzienki.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja bym chciała dodać - 5 studzienek. 

Byłam wczoraj panie Wójcie i są zagrożeniem. Wczoraj jak byłam psy biegają i czy to 

zwierzę czy człowiek, w każdej chwili może wpaść. 5 studzienek zupełnie odkrytych przy 

wjeździe na naszą drogę. 

Radny Waldemar Kasprzyk – i to są jeszcze przy samej drodze, jeśli można dodać. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – sprawdzimy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja mam zdjęcia. I państwo możecie też 

dzisiaj jechać na wycieczkę. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szkoda, że państwo tego od razu nie 
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sygnalizujecie, tylko czekacie na sesję, żeby pewne tematy zgłosić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja wczoraj wieczorem byłam. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – będziemy to sprawdzać. Być może ktoś zdjął 

pokrywy.  

Radny Artur Podczasiak – w wyniku kradzieży. 

Radny Waldemar Kasprzyk – jeśli można panie Wójcie, my mieliśmy dziś jechać na ten 

teren i dlatego nie zgłaszaliśmy.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – możemy pojechać w przerwie. 

Radny Waldemar Kasprzyk – druga sprawa: te studzienki, co pani Przewodnicząca 

powiedziała, są przy samym krawężniku. Obok krawężnika jest zrobiona pięknie trawka, ale 

metr od krawężnika jest 5 po kolei od pierwszej bramy.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – kojarzę, tam były studzienki pozabezpieczane.  

Radny Waldemar Kasprzyk – na pewno nie są na dzień dzisiejszy.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – były pozabezpieczane. Dzisiaj tam nie byłem i nie 

sprawdzałem tego miejsca, czy tam rzeczywiście nie ma. 

Radny Waldemar Kasprzyk – jeśli byłaby zabezpieczona, to np. krawędź pierwszej 

studzienki jest przesunięta. Tam jest taki beton i pierwszy lepszy by tego nie przesunął. 

Dziękuję. 

Radny Eugeniusz Czerwiak – ja chciałbym jeszcze dopytać. Bliżej ogrodzenia auto złomu 

stoi zbiornik betonowy. On ma zostać? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – tego nie wyburzaliśmy, bo ta działka nie jest w 

żaden sposób możliwa do zagospodarowania. Jest droga i zaraz jest płot, więc wykonanie tam 

czegokolwiek byłoby niemożliwe i wyburzanie tego  w zasadzie byłoby nieekonomiczne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale odstrasza panie Wójcie.  

 

O godz. 11.17 na obrady sesji przybył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach 

Ryszard Barwinek  

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – proszę panią czy odstrasza? To nie jest teren 

rekreacyjny. To jest teren przemysłowy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak, ale inwestor przychodzi i pierwsze 

wrażenie się liczy. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, dzisiaj nie przesądzajmy czy 

inwestora odstraszy tak czy inaczej, że rośnie tam parę brzóz, sosen czy trochę zakrzewienia 

jest bo inwestor patrzy na coś innego. Na teren, który jest przede wszystkim przeznaczony w 

planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, a jest. Po drugie: czy 
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są media tj. sieć wodna i kanalizacyjna - jest, czy jest możliwość przyłącza energetycznego -

jest i czy jest też niedaleko sieć gazowa, która może być tam również poprowadzona - jest. I 

to interesuje inwestora.  

Kolejna sprawa: czy jest ten teren skomunikowany i to jest istotne. To czy inwestor będzie 

chciał wejść na tą działkę, mimo, że będzie zarośnięta kilkoma czy kilkunastoma drzewami, 

krzewami to dla niego to nie jest żaden problem, bo i tak ten teren będzie zagospodarowany 

po swojemu, na swoje cele. Dlaczego my nie próbujemy tam robić tych terenów, utwardzać, 

itd. Bo nie wiemy tak naprawdę kto tam wejdzie i co będzie chciał realizować. Jest wiele 

przykładów w Polsce, że tworzono tereny inwestycyjne, budowano hale i nikt się na to nie 

kusił i nie zwracał o wynajęcie czy do kupna, bo komuś akurat taka hala jest do niczego 

niepotrzebna. W tej chwili ten teren jest tylko i wyłącznie przygotowany pod to, jak inwestor 

przyjdzie i będzie na swoje potrzeby tak odpowiednio zagospodarowywał jak będzie chciał. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak panie Wójcie, tylko tak szumnie była 

nazwa nadana- uporządkowane tereny po FTG. Uporządkowanie to rozumiem, że wejście. Ja 

tak rozumiem, ale może jestem w błędzie.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – powiem tak, na dzień dzisiejszy jest to do 

sprawdzenia. Mamy w referacie inwestycji szereg pism i naprawdę bardzo dużo pism od 

różnych firm, które już zgłaszają akces startu w przetargu na dzierżawę i wynajęcie tych 

terenów. Gdyby to było tak, że to by odstraszało w jakikolwiek sposób, to by się tu „pies z 

kulawą nogą” tym nie zainteresował. Żadna firma nie składa tak po prostu pisma nie widząc 

terenów jakie one są.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – kolejną osobą jest pani radna Posłowska. 

Radna Renata Posłowska – panie Wójcie ja chciałam zapytać, czy ma pan jakąś wiedzę, bo 

wiadomo, że  firma na wodociąg w Kowali przetarg wygrała i czy pan wie, kiedy zaczną 

realizować inwestycję?  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – rozmawiałem niedawno z panem Prezesem 

Wodociągów Kieleckich Henrykiem Milcarzem -  tej chwili trwają postępowania prowadzące 

do podpisania umowy tj. oferent składa jakieś wyjaśnienia, dodatkowe dokumenty i wkrótce 

powinno być podpisanie umowy. Będę o tym na pewno informował. 

Radny Artur Podczasiak – pani Przewodnicząca, wrócę tutaj do tych studzienek przy FTG.  

Pani mówi, że wczoraj pozyskała informacje taką, pani widziała. Tutaj kolega  Kasprzyk tak 

samo. Domniemam, że był na terenie i też widział. W waszym obowiązku, ze względu na 

bezpieczeństwo dla mieszkańców trzeba było wczoraj już wykonać telefon do dyżurnego 

wodociągów i zgłosić informacje. Oni od razu by przyjechali.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to nie są wodociągi. 

Radny Artur Podczasiak – ale to podlega pod czy poinformować jakiekolwiek służby.  



 10 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – podlega pod gminę panie radny. 

Radny Artur Podczasiak – a wy czekacie na sesję, żeby teraz zgłosić. Do tej pory to już ktoś 

mógł wpaść. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – czekaliśmy na wyjazd, którym miał być 

dzisiaj panie radny. 

Radny Artur Podczasiak – żeby wskazać, że brakuje studzienek to trzeba było 

zainterweniować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – interweniujemy. W nocy nie można 

interweniować. 

Radny Artur Podczasiak – skoro być może zostały skradzione i jeśli jest zagrożenie 

bezpieczeństwa to trzeba takie rzeczy zgłaszać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tam jest aż pajęczyna, więc widocznie to 

już dawno było.  

Radny Artur Podczasiak – straż pożarna, policja. Wszytko można zabezpieczyć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dlatego czekaliśmy na wyjazd panie radny. 

Radny Waldemar Kasprzyk – ja chciałem się odnieść panie radny do tych studzienek., bo 

chodzi o to, że inwestor, który tam prace wykonywał - to on nie zabezpieczył tego - to po 

pierwsze.  

A po drugie, wracając do tematu panie Wójcie uporządkowania terenu. Takie 

uporządkowanie to ja nie wiem czy to jest standard - stare rynny są wykopane i rzucone w 

krzaki, korzenie wyciągnięte i też rzucone w krzaki. Widać to z drogi i ja uważam, że jak 

inwestor przyjdzie i zobaczy, że ma w to włożyć ze 100 albo i więcej tysięcy na 

uporządkowanie terenu to dla mnie jest to nie bardzo. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę teraz w kolejności radny Kasperek. 

Radny Andrzej Kasperek – panie Wójcie ja mam jeszcze takie pytanie 

Radny Zbigniew Pyk – w jakiej to idzie kolejności? Wzdłuż stołu czy tak jak się 

zgłaszaliśmy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak jak się zgłaszacie państwo. 

Radny Zbigniew Pyk – tak jak się zgłaszaliśmy? No to ja już poł godziny temu się 

zgłaszałem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to proszę. Pół godziny to nie było pana na 

sali panie radny. 

Radny Zbigniew Pyk – e tam wygaduje pani takie rzeczy, bzdury. Proszę państwa, czepiacie 

się jak „rzep psiego ogona”. To są tereny inwestycyjne, a nie tereny rekreacyjne. To nie jest 

do zabawy dla dzieci tylko dla inwestorów, którzy będą tam wznosić różne obiekty 

produkcyjne, socjalne, biurowe i inne. Byłem tam i oglądałem i jest to bardzo dobrze 
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przygotowany plac dla inwestorów, tylko trzeba się trochę o tym orientować. To nie jest dla 

zabawy wygrabione i posiana trawa, żeby dzieci w piłkę grały - to po pierwsze. Po drugie - 

jeżeli samosiejki jakieś rosną i nikomu one nie przeszkadzają do tej pory a być może komuś 

one będą potrzebne. Teraz inwestorzy tak zagospodarują działkę, żeby wykorzystać to co jest 

zielone. Nie wyciąć wszystko w pień i dopiero później sadzić, zrobić jakieś zielone strefy, a 

właściciel to wykorzysta w odpowiedni sposób. Tak zaaranżuje całą działkę, że być może te 

„chaszcze” jak kolega nazwał, będą mu potrzebne, bo one są już na tyle duże, że ileś lat by 

musiał czekać, by one tak urosły. Wy się czepiacie, a skąd wiecie kto tam będzie? Do czego 

to będzie potrzebne? Czy jemu to będzie przeszkadzać czy wręcz przeciwnie? Być może one 

mu tam będą potrzebne w tym miejscu. To mamy wszystko wyciąć i zrobić jakiś 

„księżycowy” krajobraz?  Bo być może dla kogoś to będzie potrzebne? A przypuszczam, że w 

większości nie. Dlaczego tak czepiacie się, wszystko co jest zrobione jest na nie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie ma pan tutaj racji, bo pan nie był. 

Radny Zbigniew Pyk – za to pani ma zawsze rację jedyną i objawioną. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę mi udowodnić, jak nie będę miała i 

ja przeproszę. Natomiast ja byłam, widziałam i proszę zauważyć jedną sprawę - to nie to, że 

chaszcze wyrastają. To są drzewa, które leżą powycinane i rzucone. Druga sprawa - betony są 

usunięte z jednej strony, przesunięte. Ja polecam, żeby pan radny dbając o to, pojechał i 

zobaczył. Nikt tnie robi tego za darmo, to są publiczne pieniądze.  Pan mówi „wyrastające 

chaszcze”, one są leżące. One są odcięte i leżące. Także nie bardzo podejrzewam, że pan był. 

Dziękuje, radny Kasperek. 

Radny Andrzej Kasperek – panie Wójcie, ja mam jeszcze takie pytanie - zapłaciliśmy czy 

zapłacimy za jeden piękny plac. Dobrze, posprzątane jest z jednej strony, a gdzie wywiezione 

są te betony? Co z drugim placem i mieszkańcy się pytają – dokąd te kamienie  będą leżeć? 

Bo posprzątał pan z jednej strony, a z drugiej nawieźli.  Druga sprawa - firma się obawia, tam 

jak pójdą jakieś kruszarki , to oni produkują okna. Obawiają się, że szyby będą się  rysować. 

To samo mieszkańcy obawiają się nocnego kruszenia kamienia. Nie wiem kto za to zapłaci, 

żeby to wywieź znowu. Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – proszę pana, nie wiem skąd pan ma informację, że 

ja wywiozłem z jednej  strony na drugą stronę. Taczkami nigdzie nic nie wywoziłem – po 

pierwsze. Po drugie - jest to teren prywatny i tam rzeczywiście ktoś przywoził gruz i jakieś 

kruszywo. Natomiast zwróciliśmy się niedawno do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska z wnioskiem o kontrolę tego terenu oraz innych terenów, które stwarzają 

podejrzenie, że może być nieprawidłowe magazynowanie czy też przechowywanie odpadów. 

Czekamy na taką kontrolę. 

Radny Łukasz Gryń – ja myślę, że dobrze, że radni pytają o takie rzeczy. Czy one są dla 
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jednych mniej lub bardziej istotne. Akurat mamy przedstawicieli Starostwa Powiatowego, 

żeby później znowu się nie okazało, że będzie nas czekała kolejna niespodzianka bardzo 

przykra, jaką jest magazynowanie odpadów przy ul. Perłowej. Mam nadzieję, że na 

dzisiejszej sesji usłyszymy od pana Wójta i  zarówno od państwa ze Starostwa coś na ten 

temat, bo chyba nie do końca wszystko jest tak jak być powinno. I jeżeli radni wnoszą 

jakiekolwiek zastrzeżenia i one się odbywają na sesji  to dobrze, że tak się dzieje, dlatego że 

odeszliśmy od spotkań z panem Wójtem, wrócił pan Wójt do tych spotkań całkiem niedawno. 

Nie są one protokółowane, więc za każdym razem można się wyprzeć. Tutaj przynajmniej jest 

protokół, do którego można zawsze zajrzeć, bo niestety próżno nam szukać wiarygodnych 

informacji, które maja swoje odzwierciedlenie na sesji, chociażby w naszej samorządowej 

gazecie jaką jest „Głos Nowin”. Dobrze, że pytamy i mam nadzieję, że te pytania nie 

pozostawią tylko echa, ale będą na nie odpowiedzi. Dziękuję. 

Radna Renata Posłowska - ja  mam jeszcze jedno pytanie. Wnioskując z wypowiedzi, to 

ktoś na tą działkę wywiózł gruz. Nawiózł  sobie nie z tych uporządkowanych terenów, tylko 

na własna prośbę, bo to jest jego teren prywatny. Tak rozumiem. Tak? Bo informacja poszła 

taki, że to są wyburzane części konstrukcji z terenów po FTG.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – tak naprawdę nie wiemy skąd. Nie mamy takiej 

informacji, dlatego też zawnioskowaliśmy o kontrolę celem sprawdzenia.  

Radny Andrzej Kasperek – ale mieszkańcy wiedzą skąd to jest, ponieważ była robiona 

nocna robota.   

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – proszę pana, ja nie mogę polegać, jako urząd, 

urzędnik na wiedzy ”bo mieszkańcy widzieli”. To nie jest na podstawie domniemań i żeby 

cokolwiek sprawdzić czy też podjąć jakiekolwiek kroki, to my musimy mieć ustalone pewne 

fakty. I tylko na faktach się opieramy, a nie na domniemaniach czy też, że coś, ktoś tam 

widział. Po to wystąpiliśmy do WIOŚ o kontrolę, aby podjąć jakieś kroki i wyjaśnić to. Jeśli 

się okaże, że jest to niegodne z przepisami, to będziemy wzywać do zamknięcia tego 

składowiska i do usunięcia tego gruzowiska. Na dzień dzisiejszy, ja się nie podejmę 

jakiejkolwiek oceny, że tamten gruz pochodzi z FTG. Tego nie wiem. Takiego skruszonego 

betonu można nawieźć tak naprawdę z każdego miejsca, gdzie były wyburzenia. 

Radny Marcin Wojcieszyński – ja mam panie Wójcie w takim razie pytanie. Czy ten 

przedsiębiorca zgłosił się o zgodę czy on to robił bez żadnej zgody? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – do urzędu nie składał żadnego wniosku o wydanie 

zgody. Z tego co ustaliliśmy, występował o pozwolenie do Starostwa Powiatowego zgodnie z 

przepisami prawa i będziemy to kontrolować.  

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
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Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że w okresie między sesjami nie 

było Zgromadzenia MZWiK. 

  

Ad. 7  

Analiza programu „Wakacje w Gminie” 

- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że radni otrzymali w/w 

informację w materiałach na sesję i był analizowany na posiedzeniach poszczególnych 

komisji rady. 

 

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

 

Ad. 8 

Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-

Nowiny za 2017 rok 

- w/w sprawozdanie do wglądu w biurze rady  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w/w sprawozdanie 

zostało dostarczone radnym w ustawowym terminie i było analizowane na posiedzeniach 

poszczególnych komisji rady gminy. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 9 

Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok 

- w/w sprawozdanie do wglądu w biurze rady  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w/w sprawozdanie 

zostało dostarczone radnym w ustawowym terminie i było analizowane na posiedzeniach 

poszczególnych komisji rady gminy. 

 

Pytań i uwag do w/w sprawozdania nie zgłoszono. 
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Ad. 10 

Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z 

wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok 

 

Zastępca Skarbnika Gminy Sitkówka-Nowiny Ewa Mazur odczytała:  

 uchwałę Nr 2832/2018 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 13 kwietnia 

2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-

Nowiny za 2017 rok  

- opinia pozytywna. 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 11 

Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy 

- w/w informacja do wglądu w biurze rady  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w/w informacja była 

przekazana radnym w ustawowym terminie i była analizowana na posiedzeniach 

poszczególnych komisji rady gminy. 

 

Pytań i uwag do w/w informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 12 

Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edyta Giemza odczytała:  

 wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok. 

- w/w wniosek do wglądu w biurze rady  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 13 

Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium 
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Zastępca Skarbnika Gminy Sitkówka-Nowiny Ewa Mazur odczytała:  

 uchwałę Nr 2867/2018 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 14 czerwca 

2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny w sprawie absolutorium 

- opinia pozytywna. 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 14 

Podjęcie uchwał 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – jeszcze proszę pana Wójta o zabranie 

głosu. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo pozwolę sobie otworzyć 

dyskusję dot. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania 

budżetu za rok 2017. Przygotowałem kilka takich informacji w pigułce dla państwa, dla 

radnych, dla naszych gości, mieszkańców gminy. I chciałbym państwu to przedstawić. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił:  

 prezentację nt. budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny w 2017 roku. 

- w/w prezentacja stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo budżet roku 2017 był budżetem 

bardzo ambitnym. Został zrealizowany, jak państwo słyszeliście, praktycznie w 99%. Jeżeli 

chodzi o inwestycje, to co mówiłem wcześniej, jest to w mojej ocenie najważniejsza 

działalność gminy, czyli inwestycje, które służą rozwojowi gminy i służą mieszkańcom. To 

jest najistotniejsza, najważniejsza rzecz dla której tak naprawdę to wszystko co robimy ma 

sens. Ja dziękuje przy tej okazji też radnym, bo szanowni państwo my ten budżet, który był w 

2017 roku, współrealizowaliśmy. Wspólnie państwo przyjmowaliście budżet, głosowaliście 

nad zmianami, współrealizowaliśmy te inwestycje, współrealizowaliśmy ten budżet, 

wszystkie wydatki współrealizowaliśmy razem, ponieważ tak jest to wszystko skonstruowane. 

Nie jest to też tak, że budżet został w  takim stopniu zrealizowany, nie jest to tylko i 

wyłącznie moją zasługą, ale to jest też zasługa rady gminy, zasługa też moich pracowników. 

Przy tej okazji chciałbym wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom, dyrektorom 

ale też i pracownikom i dyrektorom jednostek samorządu wchodzącego w skład naszej gminy 



 16 

podziękować za rok ubiegły, za realizację tych wszystkich zadań, których się podjęliśmy. 

Dziękuję jeszcze raz radzie za to co w ubiegłym roku wspólnie udało się nam zrealizować. 

Jeszcze raz podkreślam, to jest nasze współzrealizowanie budżetu i tak naprawdę moim 

zdaniem absolutorium i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu to jest również podsumowanie i absolutorium dla rady, nie tylko dla mnie 

ale też dla samej rady. Ja dziękuję za ubiegły rok wszystkim, którzy się zaangażowali w tą 

prace, wspólnie współpracowaliśmy i realizowaliśmy en budżet. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pan radny Gałuszka prosił o głos, wobec 

tego bardzo proszę i kolejne osoby będą się zgłaszać do głosu.  

Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka – pani 

Przewodnicząca, panie Starosto, panie Wójcie, wysoka Rado, szanowni państwo zebrani na 

dzisiejszej radzie, w sumie podsumowującej działalność całej Rady Gminy Sitkówka–

Nowiny. Ja cieszę się, że mogę uczestniczyć w posiedzeniu tej rady i mogłem skorzystać z 

tego zaproszenia, dlatego że podsumowanie tych działań dokonywane jest bardzo rzadko i 

często nie chwalimy się tymi dokonaniami na co dzień, ale też przyzwyczajamy się do tego, 

co widzimy dookoła i nie dostrzegamy zmieniających się warunków. Ja jestem częstym 

gościem w Gminie Sitkówka-Nowiny przy okazji różnych spotkań i uroczystości. Jestem 

także blisko związany, bo mam tu wielu znajomych i z wieloma tymi osobami blisko się 

przyjaźnię. I to jak zmienia się Sitkówka–Nowiny widać gołym okiem, przechadzając się czy 

tej przejeżdżając przez tą gminę. Dzieje się dlatego, że to Państwo powodują, że te działania 

inicjowane są przede wszystkim przez Państwa. Ja z Państwem się spotykam, może nie ze 

wszystkimi, ale ci także którzy chcą się spotkać i porozmawiać na temat możliwości  

skorzystania  z różnych form wsparcia ze strony samorządu wojewódzkiego, którego mam 

przyjemność być reprezentantem a tym samym reprezentuję  marszałka województwa pana 

Adama Jarubasa. Te działania, które zostały zrealizowane, to zostały także wsparte przez 

samorząd województwa w 2017 roku w niebagatelnej kwocie ponad 7 mln zł – 7.647.355 zł  z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. To wynika także  z 

Państwa inicjatywy, dlatego że możliwość skorzystania ze środków wymaga  bardzo 

mozolnego  przygotowania i aplikowania o te środki. Często szanowni radni rozmawiacie ze 

mną, czy jest taka możliwość. Oczywiście potwierdzam - nie wszyscy. Możliwość 

skorzystania z dofinansowania  inicjatyw, które sami podejmujecie. Jesteśmy otwarci na 

wszystkie propozycje i tutaj na te wnioski, które składał pan Wójt. Chciałbym bardzo 

podziękować i złożyć na pana ręce podziękowania  i dla pracowników, bo to jest ewenement, 

żeby gmina skorzystała z tak dużej formy, w takiej wysokości z formy wsparcia 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Wiem, że są kolejne zaplanowane działania, które 

także będziemy wspierać i te wnioski będziemy przyjmować. Mam tą przyjemność, że jestem 
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przewodniczącym Sejmiku Komisji Strategii, Rozwoju Promocji i Współpracy z Zagranicą i 

wiem jak to się odbywa na terenie naszego województwa. Przede wszystkim jest 

zainteresowanie naszym powiatem i tu Sitkówka–Nowiny przoduje w pozyskiwaniu tych 

środków, a nie są to małe środki. Widzimy te zmiany, rozbudowa przedszkola w Nowinach, a 

moja córka uczęszczała jeszcze do tego starego przedszkola i dzisiaj mamy te warunki o 

niebo lepsze i zmieniły się o 180º. W sferze bezpieczeństwa – to oświetlenie uliczne, to po to, 

aby właśnie przy takich sytuacjach jak państwo wspominali wcześniej - przy tych 

studzienkach , ktoś nie doznał urazu i nie wpadł, nie znalazł się w szpitalu czy stracił nawet 

życie. Z drugiej strony grupa żłobkowa, tak potrzebna w takich miejscowościach – wsparcie 

100% przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. 

Termomodernizacja budynków, szkół, a także przychodni w Nowinach i tereny inwestycyjne. 

Dlatego o tym mówię, bo spotkam się z państwem i mieszkańcami Nowin i próbują się też 

mnie pytać , jako fachowca w pewnych dziedzinach - dlaczego tak się dzieje, że pojawiają się 

informacje, że jest tak źle i czy faktycznie tak jest. Jedna z takich sytuacji była sytuacja 

związana z przychodnia w Nowinach, czy faktycznie ta przychodnia w Nowinach, kiedy 

brałem udział w „białej sobocie” i przyjechałem jako pacjent tej przychodni na badania 

profilaktyczne - jak to się dzieje i jaki jest problem z lekarzami. Z tego co wiem, to w tej 

przychodni nie ma problemu z lekarzami, a ja jestem pod dużym wrażeniem rozrostu tej 

przychodni o specjalistkę, o badania laboratoryjne i możliwości skorzystania z programów 

profilaktycznych. Chcę tutaj powiedzieć, że także w tej przychodni dzięki moim działaniom 

będą realizowane jeszcze 3 programy w ramach regionalnych programów zdrowotnych. To są  

programy związane z chorobami układu krążenia, z cukrzycą i z wadami postawy. Te 

programy będą realizowane m.in. z dużym naciskiem na przychodnię w Nowinach, gdyż daje 

ona podstawę do tego, aby te programy zainstalować, by mogły być realizowane.  

Szanowni państwo działalność, którą widzimy w tych sferach, bo to nie tylko ośrodek 

zdrowia, ale także OSP, widzimy drogi gminne i zmieniającą się rzeczywistość. To wszystko 

daje podstawę do tego, żeby to absolutorium, które de facto jest stwierdzeniem prawidłowości 

działania finansowego nie tyle Wójta, co całej gminy, bo to państwo radni powinni uderzyć 

się w pierś i nie to co Wójt zrobił, ale co ja zrobiłem dla tej społeczności, gdyż to ja jako 

radny głosowałem  za budżetem w 2016 roku. Z tych informacji, które się pojawiają z RIO, 

mówią, że ten budżet został wykonany prawidłowo i praktycznie w 100% i to też jest 

ewenementem. Dlatego dziękując za te działania chciałbym podziękować także i Wam 

radnym, bo te działania, które są podejmowane są widoczne. Ja ze swojej strony dołożę 

wszelkich starań, aby one były w miarę widoczne i dofinansowywane ze strony budżetu 

województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego. Spójrzmy na to obiektywnie i 

uderzmy się w pierś, jeśli czegoś nie zrobiliśmy czy też nie zrobiliście, to faktycznie jeszcze 
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jest trochę czasu, aby to wszystko wykonać. Panie Wójcie, dziękuję, dla mnie ma pan 

absolutorium za to co pan wykonał. Dziękuję serdecznie. 

Radny Łukasz Gryń - jeśli pan Wójt rozpoczął dyskusję swoją prezentacją, to ja również 

chciałbym wykorzystać i podać kilka danych. Tylko moje pytanie –czy komputer jest 

komputerem Urzędu Gminy i czy można wykorzystać podpięcie pod pedrive? Bo chciałbym 

wykorzystać jeszcze kwestię prezentacji? 

Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska – do urzędowych sprzętów nie można 

podłączać prywatnych sprzętów. 

Radny Łukasz Gryń – to ja podepnę swój komputer, jeśli można. 

Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska – jeżeli pani Przewodnicząca pozwoli. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak, proszę. 

 

Radny Gryń podłączył swój laptop. 

 

Radny Łukasz Gryń – jeśli chodzi o przedstawienie informacji tu przez pana Wójta, ja 

jestem zadowolony, że pewne rzeczy tak wyglądają jak w tej prezentacji. Oczywiście to co 

plus to w tej prezentacji się pojawiło, natomiast o pewnych rzeczach pewnie byśmy się nie 

dowiedzieli.  

 

Radny Łukasz Gryń przedstawił:  

 prezentację nt. budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny w 2017 roku. 

- w/w prezentacja stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu 

 

O godz. 12.15 podczas prezentacji radnego z sali obrad wyszła radna Edyta Giemza i radna 

Renata Posłowska 

 

O godz. 12.19 podczas prezentacji radnego do sali obrad wróciła radna Edyta Giemza 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, panie radny oczywiście pan 

bardzo zgrabnie operuje tu pewnymi kwotami, podaje w przestrzeni publicznej nie po raz 

pierwszy, i pewnie w najbliższych dniach i miesiącach zapewne nie po raz ostatni, podaje pan 

kwoty 6 mln zł wydanych przez mnie na nagrody. Mam takie pytanie do pana – co to jest za 

kwota 6 mln zł? Będę chciał pani Przewodnicząca troszkę pozadawać pytań. 

Radny Łukasz Gryń – panie Wójcie odbijam to w taki sposób – czy przedstawione przeze 

mnie dane są zakłamane, nieprawdziwe? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ale proszę podać czy pan wie czy kwota 6 mln zł 
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została wydatkowana w 2017 roku na premie, nagrody dla pracowników? 

Radny Łukasz Gryń – panie Wójcie jak pan zwrócił uwagę w trakcie prezentacji było 

napisane – że w trakcie pana kadencji panie Wójcie. 

 

O godz. 12.20 do sali obrad wróciła radna Renata Posłowska  

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – otóż chciałbym państwu wszystkim oświadczyć i 

poinformować jeszcze raz, bo ja to wielokrotnie w mediach starałem się wyprostować 

manipulacje pana radnego Łukasza Grynia, że kwota 6 mln zł została wydatkowana brutto w 

latach 2015, 2016, 2017 przez okres 3 lat. Jest to kwota brutto, która tak naprawdę obejmuje 

ok. 400 osób – pracowników urzędu gminy, ale również jednostek samorządu terytorialnego, 

instytucji kultury oraz  szkół czyli placówek oświatowych. To są tak naprawdę wszystkie 

kwoty różnych nagród, dodatków, które przysługują tym pracownikom zgodnie z umową, 

regulaminem wynagradzania oraz innymi przepisami. Ja nie mogę nie wypłacić nauczycielom 

dodatku, który przysługuje im z Karty Nauczyciela, a tą kwotę dodatku również pan włącza w 

tą kwotę 6 mln zł. Nie mogę też nie wypłacić pracownikom dodatkowego wynagrodzenia 

jakim jest 13-stka, którym to przysługuje. Nie mogę nie wypłacić nagrody jubileuszowej, 

która również się zawiera w tej kwocie. To są wszystko takie wynagrodzenia, które 

przysługują pracownikom zgodnie z ich umowami o pracę. Ja zostając Wójtem 1 grudnia  

2014 roku, miałbym dwa wyjścia - wyrzucić wszystkich z pracy i pozawierać umowy na 

niższe kwoty, bądź też kontynuować te umowy o pracę, które były pozawierane w 

poprzednich latach z pracownikami.  

Wszystkie te kwoty, o których państwo wielokrotnie mówicie i w mediach się żongluje, to są 

kwoty, które wynikają – jeszcze raz powtarzam – z różnego rodzaju zobowiązań gminy jako 

pracodawcy wobec urzędników, ale również jednostek. Tak samo wynikają po prostu z 

przepisów, które nakładają  obowiązek wypłaty różnego rodzaju świadczeń, nagród, itd. Nie 

zaprzeczam również, że były wypłacane różnego rodzaju dodatki dla urzędników czy też 

nagrody z okazji Dnia Samorządowca czy na zakończenie roku kalendarzowego, ponieważ 

była taka możliwość i jest to zwyczajowo przyjęte. Można różne rzucać populistyczne hasła, 

że można było te pieniądze przeznaczyć na różnego rodzaju inne inwestycje. Również można 

tak jak mówiłem na początku – wszystkich wywalić z roboty. Po co właściwie urząd, gmina 

może się obyć bez urzędu, bez nauczycieli, bez pracowników obsługi i jakoś to będzie.  

Radny Łukasz Gryń – jeszcze tylko tak krótko. Panie Wójcie na tym drugim slajdzie była 

podana kwota wydatkowana w 2017 roku. Pan wybaczy, ale ktoś o tym mówić musi, bo ani 

tego nie uświadczymy na stronach internetowych urzędu, ani tego nie uświadczymy na 

stronach „Głosu Nowin”. Pan wybaczy, rozmawiamy też z ludźmi i wiemy, jakie jest ich 
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zdanie. Nikt nie kwestionuje oczywiście wypłaty premii, nagród w określonych 

wysokościach, bo przecież to są kwestie uregulowanie przepisami prawa. Ale panie Wójcie, 

przyznawanie nagrody sięgającej prawie  30.000 zł dla osoby rocznie to być może w Pana 

ocenie jest porządku. Natomiast w mojej na pewno nie.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – mam pytanie do pana – mam rozumieć, że pan nie 

dostaje żadnych gratyfikacji, premii, nagród itd., tak? 

Radny Łukasz Gryń – panie Wójcie, mogę spokojnie odpowiedzieć na to pytanie. Pracuję w 

firmie prywatnej, więc wydatkowanie środków w firmie prywatnej to jest zupełnie co innego i 

innymi prawami się rządzi niż rozdysponowanie środków publicznych. Powiem panu, że w 

2016 roku mój pracodawca ocenił mnie bardzo dobrze, zarabiałem i zarabiam uważam duże 

pieniądze, ale najwyraźniej w 2017 roku ocenił moją pracę trochę niżej i wynagrodzenie mam 

niższe, panie Wójcie czego w pana przypadku niestety nie uświadczymy.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jeszcze słowo, dobrze pan to ujął, ja też właśnie 

uznałem, że pracownicy za swoją dobrą pracę też powinni otrzymać wynagrodzenie 

adekwatne do ich odpowiedzialności i do tych wyników jakie były zrealizowane. A jeszcze 

wrócimy do tego sprawozdania, które państwu przedstawiłem. Jako gmina nie mamy się 

czego wstydzić. Zrealizowaliśmy naprawdę duże inwestycje. To nie jest tylko tak, że 

inwestycja, która została zakończona to jest tylko miesiąc czy dwa miesiące pracy. To jest 

również przygotowanie różnego rodzaju dokumentów przez wiele miesięcy wcześniej. Poza 

tym, jeszcze raz powtórzę – przecież państwo radni przyjmujecie  projekt budżetu. W każdym 

projekcie budżetu jest paragraf – wynagrodzenia, utrzymanie administracji. Dlaczego państwo 

przez 3 lata z rzędu nie zgłaszaliście żadnych uwag? Ten budżet był przyjmowany przez 

państwa. Ja nigdy nie przekroczyłem tych zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia, które 

były zaplanowane w budżecie i na które dostałem przyzwolenie od rady gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to może ja teraz pozwolę sobie zapytać.  

Panie Wójcie, to tak ładnie brzmi, że wszytko się należy zgodnie z paragrafami, 

regulaminami. A ja mam takie pytanie – skoro się tak wszystko należy, to ja w imieniu 

radnych, którzy do mnie kierowali pytania i również w imieniu mieszkańców, którzy mnie 

zaczepiali. Nikogo innego, a pana pytałam przy basenie, czy prawdą jest, że pan takie sowite 

nagrody rozdał i pan zawołał  Wicewójta oraz dyrektora GOK-u i z kpiną odpowiedział mi w 

ten sposób: „Słyszycie, co mówi Przewodnicząca? Podobno Wam dałem wielkie nagrody.” 

Więc skoro się tak wszystko należy to panie Wójcie po co było tak skrzętnie ukrywać? 

I tym samym  naraził mnie pan na utratę wiarygodności, bo ja tą informację przekazałam 

radnym, mieszkańcom i po pół roku, wtedy kiedy radni zwrócili się o dostęp do informacji 

publicznej, okazało się, że ja mówię nieprawdę. A to niestety pan, panie Wójcie, taką 

nieprawdę przekazał mnie.  
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Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – z całym szacunkiem pani Przewodnicząca, ale 

rozmowa gdzieś przy basenie, na ulicy nie jest rozmową, która w jakikolwiek sposób wiąże. 

Pani nie zadała konkretnego pytania w jaki sposób i czy była jakaś konkretnie przeznaczona. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – zadałam. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – proszę panią, są pewnie zasady, które funkcjonują 

w urzędach. Ja też niczego skrzętnie nie ukrywam, bo gdybym próbował coś skrzętnie ukryć 

to mógłbym to robić w zupełnie inny sposób. Niczego skrzętnie nie ukrywam, bo wszelkie 

wydatki z budżetu gminy są wydatkami jawnymi, bo to są finanse publiczne.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie, ale przecież pan jest osobą 

publiczną, odpowiedzialną i gdzie ja bym nie zapytała to chyba to nie jest przyzwolenie, że w 

zależności od miejsca pan może kłamać.  

Radny Andrzej Kasperek – pani Przewodnicząca to pytanie czy były nagrody, to padło z 

moich ust na sesji. Proszę odszukać w poprzednich sesjach. Wtedy pan Wójt wstał i 

powiedział wyraźnie, że to jest nieprawdą i że nie dawał żadnych nagród. Stąd mieszkańcy 

dalej drążyli poprzez radnych i co wyszło? Kłamstwo.  

Radna Renata Posłowska – ja może nie w całości wysłuchałam tego sprawozdania pana 

radnego, ale tak sięgnę sobie pamięcią do kilku lat wstecz. W poprzedniej  kadencji był pan 

częstym bywalcem na sesjach rady gminy, wnioskował pan o dopłaty do ciepła  i nigdy nie 

przeszkadzały panu nagrody wydawane przez poprzedniego Wójta, a sięgały one 777.000 zł, 

przy wydatkach na inwestycje w porywach do 6 mln zł. 190.000 zł kosztowały ryczałty na 

samochody służbowe, 960.000 zł kosztował projekt na GOK, który poszedł do kosza, 68.000 

zł kosztował projekt na chatę tradycji, o którą zebranie było w Kowali. Mieszkańcy 

wypowiedzieli się przeciwko i projekt poszedł do kosza. 32.000 zł kosztowały urlopy 

dyrektorów nieprawnie pobrane, 700.000 zł projekt na GOK,  50.000 zł komisja konkursowa 

odnośnie tego projektu, 352.000 zł kosztowały inwestycje, które nie zostały w ogóle 

wykonane. Poza tym dług przychodni, pamiętam informacje po audycie zamknął się na 

minusie – 89.000 zł. Poza tym 90.000 zł kosztował nas sprzęt pobrany przez dyrektora 

gimnazjum, z którego teraz nikt nie korzysta. Także sumując to wszystko, uzbierałaby się 

niezła kwota, której nikt do tej pory nie bierze pod uwagę. Nie wnioskował pan o budowę 

dróg do przychodni, o budowę parkingu tylko sprawa się rozgrywała o dopłaty do ciepła dla 

mieszkańców, którzy w większości są prywatnymi użytkownikami mieszkań. To też trzeba 

wziąć pod uwagę. Także wydaje mi się, że będąc przez te lata, przez 11 lat w urzędzie gminy 

mam porównanie co się dzieje w tej kadencji , a co się działo w poprzedniej. W mojej ocenia, 

jak i ocenie państwa, którzy tutaj są, nie ma żadnego porównania. W tej kadencji zostało 

wykonane tyle inwestycji, które w poprzedniej kadencji nie dały się wykonać. Przytoczę tylko 

- odpływ drogi  powiatowej, gdzie ja chodziłam za tym projektem 9 lat. W ubiegłym roku to 
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się udało, bo były zalewane posesje. Nie można było wykonać kawałka drogi powiatowej, o 

którą ludzie zabiegali 12 lat. Macie państwo porównanie, ponieważ państwo tutaj przyszli z 

rzędu na dwie sesje nadzwyczajne, wypowiadali się, to nie był tylko mój głos. Proszę sobie 

zsumować te wszystkie wydatki. Te pieniądze zostały stracone. Ich się nie odzyska. Także 

trzeba troszkę sięgnąć pamięcią i porównać sobie te wszystkie wydatki. Porównać sobie to co 

się dzieje w obecnej chwili w Gminie Sitkówka-Nowiny i to co działo się wcześniej. Teraz są 

pretensje odnośnie drogi do przychodni. Ile razy w poprzedniej kadencji mówiłam, że tą 

drogę trzeba zrobić i obejście koło przychodni, bo ludzie tam nie mają dostępu. Nikt na to nie 

zwracał uwagi. Dziękuje bardzo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja się tu odniosę akurat do pani, bo tak to 

się składa, że byłyśmy obydwie w tamtej kadencji. Natomiast pan radny Łukasz  Gryń był 

mieszkańcem. Nie był radnym. A my, tak jak tutaj pan Wójt powiedział, wspólnie 

realizujemy zadania. To też nasz udział był w tym, czyli my też się na to godziliśmy.  

Radny Łukasz Gryń – przywykłem do tego, w jaki sposób głos zabiera radna Renata 

Posłowska. Trochę wyjęła mi pani słowa z ust, pani Przewodnicząca. Gdzie pani była pani 

Posłowska przez 8 lat? Bo ja przychodząc tutaj jako mieszkaniec, zgodzę się w jednym z 

panią, że faktycznie przychodziłem walczyć dla ludzi o ciepło. I ja przynajmniej potrafię 

wyciągnąć wnioski, bo w momencie kiedy przestały nas obowiązywać dopłaty, to jestem 

pierwszą osobą, która będzie chwaliła tą decyzję, że stało jak się stało, bo mieszkańcy się 

zmobilizowali. Pokazują, że można sobie i bez tego radzić. Ale wie pani, nawet jak człowiek 

popełnia błędy, to się potrafi do nich przyznać. Pani nie potrafi się w ogóle przyznać do 

błędu. Przypisywać sobie zasługi, to pani też bardzo dobrze potrafi. Ale jestem zdumiony, że 

skoro pani widziała tak dużo nieprawidłowości będąc tutaj w radzie przez te 8 lat, to dlaczego 

pani nic nie robiła? Dlaczego pani nie podejmowała inicjatyw? Bo ja jako mieszkaniec, to  z 

całym szacunkiem, miałem możliwości, ale trochę ograniczone. Nie przekona mnie pani 

akurat do tego, że pani nie mogła więcej jako radna. Więc to się pani powinna wstydzić, że 

zrobiła pani tyle i nie kwestionowała, nie protestowała pani w obliczu takich sytuacji, do 

których w tym momencie wnosi pani zarzuty. 

Radna Renata Posłowska – panie radny ja nie mam się czego wstydzić. Do błędu też 

przyznać się potrafię. Wszystkie moje wnioski i komisji rewizyjnej, w której pracowałam, 

mam jeszcze w dokumentacji. Są potwierdzenia moich odniesień do pracy poprzedniego 

wójta. Kto jest zainteresowany może do mnie w każdej chwili przyjść. Te dokument są, tak 

samo są w protokołach z poprzedniej kadencji. Podam tylko jeden przykład – chodziło o 

budowę kanalizacji sanitarnej na działkach, o którą się zwrócił mieszkaniec Kowali, gdyż to 

bardzo długo trwało. Zależało mu na tym, aby to szybciej wykonać. Poprosiłam, aby się 

skontaktował z poprzednim panem Wójtem i usłyszał jedną deklarację – jeżeli pan nie będzie 
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głosował na Posłowską, będzie pan miał wykonaną kanalizację sanitarną. Jeżeli pan 

zagłosuje, nie będzie. Dziękuję bardzo, tyle w temacie.  

Radny Andrzej Kasperek – jeżeli mówimy o etyce, to gdzie jest pani etyka? Pobierać dwie 

pensje z jednego źródła? 

Skarbik Gminy Joanna Młynarczyk–Kusińska pogratulowała Wójtowi wykonania budżetu 

w 100% i podziękowała radnym, że uchwalili ten budżet. Dodała, że to był budżet 

inwestycyjny. Poinformowała, że jest nieobecna w pracy, ale ma nadzieję, że jeszcze wróci.  

Natomiast w odniesieniu do kwestii nagród stwierdziła, że jest Skarbnikiem Gminy od 2011 

roku i rok rocznie zarówno w projekcie budżetu, jak i w budżecie w ciągu roku po zmianach, 

nigdy nie zdarzyło, się aby podnieść próg limitu wynagrodzeń. Czyli na kolejne lata 

planowane było 3.300.000 zł wszystkich wynagrodzeń. A nagrody i przede wszystkim 

dodatki są częścią wynagrodzeń pracowników. I tu należy  się cieszyć, że nie wzrosło 

drastycznie zatrudnienie w Urzędzie Gminy przy takim boomie inwestycyjnym, że 

praktycznie zatrudnienie jest na takim samym poziomie. A jeżeli nagrody niektórzy dostali 

trochę większe to chyba za wzmożony wkład pracy i za to, że wykonywali dużo więcej zadań. 

 

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w 

sprawie wykonania budżetu i wydatków? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do 

głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 7 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” nie podjęła projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny z wykonania budżetu za 2017 rok 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że projekt uchwały został 

przygotowany zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, tj. w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z wykonania budżetu za 2017 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała również, że zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy o 

samorządzie gminnym uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną 
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większością głosów ustawowego składu rady gminy. 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Sitkówka-Nowiny z wykonania budżetu za 2017 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 7 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” nie podjęła projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Sitkówka-Nowiny z wykonania budżetu za 2017 rok 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że wniosek nie osiągnął 

bezwzględnej ilości głosów, co skutkuje tym, że Rada nie rozstrzygnęła absolutorium dla  

Wójta Gminy.  

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – dziękuję bardzo serdecznie radnym, którzy 

popierali uchwałę dot. wykonania budżetu, jak i też uchwałę dot. udzielenia mi absolutorium. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

 

Radny Łukasz Gryń – korzystając z okazji, że jesteśmy przy tym punkcie  - ośrodka zdrowie 

i jest jeszcze chyba pan dyrektor Chudzicki, to chciałbym już tak oficjalnie, ponieważ na 

posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa w dniu 21 czerwca pan wypowiedział na posiedzeniu 

Komisji takie zdanie, że chodzi panu po głowie czy też nosi się pan z zamiarem likwidacji 

ośrodka zdrowia w Sitkówce. Jeśli nie, to chciałbym, aby pan zdementował tą informację. 

Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ Jacek Chudzicki – szanowni państwo, wyraziłem 

się, że jedną z metod zarządzania jest likwidacja. Natomiast nie ma w planach zamknięcia czy 

ograniczenia działalności filii przychodni w miejscowości Sitkówka.   

Radna Renata Posłowska – panie dyrektorze, ja bym chciała, aby pan jeszcze odpowiedział 

mi na pytania. Proszę powiedzieć, ile w tej chwili korzysta z opieki zdrowotnej pacjentów z 

Gminy Sitkówka–Nowiny, a ile korzysta pacjentów spoza Gminy Sitkówka–Nowiny z filii w 

Sitkówce? 

Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ Jacek Chudzicki – jeśli dobrze pamiętam to 

pacjentów ogółem jest ok. 400 z aktywnych deklaracji. Mniej więcej po połowie jest 

mieszkańców Gminy Sitkówka–Nowiny i mieszkańców Kielc z okolicznych ulic. Ok.190 

bodajże z Kielc i 210 z Gminy Sitkówk –Nowiny. Dodam tylko, że łącznie mamy 7.600 
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pacjentów w całej przychodni. 

Radna Renata Posłowska – ponieważ utrudniony dostęp mają do lekarza w związku z dużą 

ilością pacjentów mieszkańcy Kowali. Czy planuje pan jakoś rozstrzygnąć ten problem? To są 

ludzie starsi, utrudniony jest dosjazd do przychodni w Nowinach. Sam pan wie jak jest. 

Niektórzy korzystają z jakiegoś środka transportu, niektórzy nie. Czy ma pan w planie 

rozwiązać jakoś ten problem, żeby Ci mieszkańcy, którzy są już starsi z Kowali mieli  

łatwiejszy dostęp do tej przychodni? 

Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ Jacek Chudzicki – w zakresie działalności ośrodka 

ułatwianie dostępu poprzez transport np. pacjentów, jest niemożliwe. Realizujemy transport 

medyczny, jeżeli jest takie wskazanie. Korzystamy także z pomocy Świętokrzyskiego 

Centrum Transportu Medycznego, jeżeli przypadki są na tyle poważne i pilne, gdzie należy 

szybko pacjenta transportować. Korzystamy z transportu w środowisku pielęgniarskim tj. tam 

gdzie mamy pacjentów takich leżących, to dojeżdżamy do pacjentów. Natomiast my dowozić 

pacjentów  nie możemy. Dodam tylko, że akurat jest to takie uwarunkowanie historyczne, 

gdzie filia w Sitkówce funkcjonuje od wielu lat, kilkudziesięciu lat. Może pacjentom z 

miejscowości Kowala jest tam bliżej i tam korzystają. Ale pacjenci  z innych miejscowości, 

choćby Zawady, mają większą odległość i pokonują ją, dojeżdżają do tego ośrodka. 

Natomiast pracujemy stale nad tym, aby usprawnić to miejsce. Mamy kilka pomysłów. 

Sięgaliśmy także po środki pomocowe. Nie udało się, ponieważ nie mieliśmy takiej siły 

przetargowej. Inne ośrodki, być może inne instytucje, mają te pieniądze. Natomiast stale 

pracujemy i jestem w kontakcie z panem Wójtem. Deklarowałem i deklaruję dalej, że pracuję 

również nad tym, by zwiększyć ilość godzin pracy lekarza w Sitkówce i to się niebawem 

stanie, bo jestem już na etapie rozmów. Jednak chciałbym zaznaczyć, że ilość deklaracji 

złożonych w Sitkówce jest taka, a nie inna, w stosunku do ilości deklaracji aktywnych, czyli 

tych potencjalnych pacjentów. To nie oznacza, że wszyscy korzystają w jednym czasie z 

opieki lekarskiej. Dodam jeszcze, że z zarządzeniami Prezesa NFZ, kierownik ośrodka ma 

możliwość decydowania o ilości godzin przyjęcia pacjentów właśnie w filiach w zależności 

od potrzeb i złożonych deklaracji. Na dzień dzisiejszy są to 2 dni w tygodniu. Deklarowałem i 

deklaruję, że będzie jeszcze jeden dzień. W jakim wymiarze, nie chciałbym dziś tego 

jednoznacznie określić. Myślę, że będzie to satysfakcjonująca, zadowalająca i z punktu 

widzenia zarządzania przychodnią, również efektywna ilość godzin.  

Radny Łukasz Gryń – skoro pada taka deklaracja panie dyrektorze, że będzie pan robił 

wszystko, by jeszcze tam jeden dzień  wygospodarować. Wynika to z potrzeb. Zdrowie i 

życie ludzi nie ma ceny i chyba, co do tego jesteśmy zgodni. Skoro dziś pan mówi, że będą 

podjęte takie działania to muszę skierować się do pana Wójta Nowaczkiewicza. W 

odpowiedzi, jaką uzyskałem na złożoną przez siebie interpelację - państwo oczywiście 
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standardowo kwestionujecie czy to interpelacja czy zapytanie, opinie i co z tego wynika - nie 

udzielacie w ogóle informacji. To jest pokaz, jak gdyby współpracy jaka jest na linii Wójt – 

radny, czy tam rada, że takich informacji się po prostu nie udziela. Czy to się nazywa 

interpelacją czy zapytaniem. Jest zasygnalizowany problem. Jest zgłoszona potrzeba. I 

odrobina dobrej woli decydowałaby o tym, że gdyby taka odpowiedź była udzielona 

chociażby jak mówi dziś pan Dyrektor, to pewnie czuł bym się usatysfakcjonowany, bo 

mógłbym spokojnie taką informację przekazać mieszkańcom  a naprawdę przychodzi ich tam 

bardzo dużo. 

Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ Jacek Chudzicki – chciałbym jeszcze odnieś się do 

pana słów. Ja mam świadomość ilu pacjentów zgłasza się do przychodni. Mam świadomość 

tego, jakie są potrzeby. Jest to przedmiotem mojego codziennego działania. Nie doraźnego, a 

codziennego działania. Słusznie pan zwrócił uwagę, że zdrowie i życie człowieka jest 

najcenniejsze. Należy o nie zabiegać. Nas pracowników służby zdrowia obowiązują elementy 

etyki, które w naszej prascy zawodowej są na co dzień realizowane. To co dzieje się w 

ostatnim czasie z ochroną zdrowia w Gminie Sitkówka-Nowiny, jak mocno jest ona 

przedmiotem działań, które nie powinny się odbywać w stosunku do służby zdrowia. Jestem 

tez na Sitkówce dosyć często, bo przynajmniej raz w tygodniu, rozmawiam z pacjentami, 

którzy są przyjmowani do lekarza. Odbyło się ostatnio posiedzenia Rady Społecznej, na które 

zostali zaproszeni także przedstawiciele zawodów medycznych naszej przychodni. W mojej 

ocenie zachowania te są skandaliczne, jeśli chodzi i mieszkańców i również niektórych 

radnych. Ponieważ pacjenci są zbulwersowani tą sytuacją. Podżeganie, dodatkowe 

wzburzanie  pacjentów, podawanie nieprawdziwych informacji np. o nieobecnościach 

lekarza. Taka sytuacja miała miejsce, gdzie pacjenci w poniedziałek odeszli od okienka, 

dostając informację, że lekarza nie będzie po południu. W zasadzie trudno jest mi znaleźć 

słowa, którymi można by ocenić tą sytuację. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, że 

służba zdrowia jest dzisiaj przedmiotem dyskusji i wielu miejscach, jest dosyć mocno 

podejmowane tematy ochrony zdrowia  przez Rząd Rzeczypospolitej, gdzie nie ma rozwiązań 

dotyczących zwiększenia zasobów, jakimi są lekarze. Lekarzy nie ma chętnych do pracy  w 

przychodniach. Wybierają specjalizację, pracę w specjalistce. Lekarz pracujący w 

podstawowej opiece zdrowotnej jest dzisiaj naprawdę mocno poszukiwanym jest zawodem.  

Brak ewentualny, bo ocena może mieć tylko i wyłącznie subiektywny charakter, a 

obiektywnie możemy to ocenić na postawie wskaźników, które również NFZ nam 

przedstawia i odpowiednich Rozporządzeń, które również kształtują warunki zatrudnienia 

personelu medycznego. To jest jasno i zdecydowanie uwarunkowane. Możemy ocenić czy ta 

efektywność została zachowana czy też nie. Ja dziś mogę powiedzieć, że wszelkie normy 

dotyczące zatrudnienia pracowników medycznych w naszej przychodni są spełnione. Nie 
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tylko na poziomie minimalnym, ale również realizujemy wiele działań ponad. Natomiast 

ocena tak jak powiedziałem, czy jest niedobór czy są potrzeby większe ma charakter tylko i 

wyłącznie subiektywny. Ja chciałbym by była taka sytuacja, gdzie gabinety są otwarte i 

lekarze czekają z otwartymi ramionami na pacjentów. Myślę, że każdy by sobie tego życzył. 

Proszę państwa, takiej sytuacji się nie doczekamy. Nie doczekamy się, bo charakter 

działalności jest taki, a nie inny. Był to zawsze tzw. jeśli chodzi o świadczenie, bo też musimy 

w kategoriach ekonomicznych operować, a więc świadczenie jest swego rodzaju produktem. 

Jest świadczeniem, które jest realizowane i jest ono dobrem, które ma ograniczony charakter. 

Tylko i wyłącznie zdrowo rozsądkowe podejście do tego tematu pozwoli na właściwie 

kształtowanie relacji pomiędzy pracownikami ochrony zdrowia w Gminie Sitkówka-  

Nowiny, mieszkańcami, a również i radnymi, którzy są zaangażowani w pracę, choćby 

Komisji. Na ostatniej Komisji wydaje mi się, że znaleźliśmy nić porozumienia.  

Państwo również wypowiadaliście się ze zrozumieniem na temat pewnych działań. Tym 

bardziej, że państwo pracujący w Komisji macie doświadczenie, na co dzień też pracujecie w 

służbie zdrowia. Doskonale macie orientację jak to wygląda. Ja stale pracuję na tym, aby 

zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia. Zostali przyjęci nowi lekarze. W tej chwili 

mówimy o 3 osobach, które rozpoczęło pracę  w naszej poradni. Dwie rozmowy są w trakcie 

finalizacji. Będziemy nad tym pracowali i mam nadzieję, że lada chwila to wszystko o czym 

mówię zostanie sfinalizowane. Zwracam uwagę również na okres wakacyjny, gdzie mogą 

pojawić się sytuacje, gdzie kogoś nadzwyczajnych z powodów urlopowych nie ma. Jest to 

sytuacja przejściowa. Myślę, że uda nam się ustanowić dyżury. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja jeszcze chciałabym się odnieść. Bardzo 

dobrze, że pan mówi, ze pan robi wszystko po to, aby działalność naszej przychodni była 

naprawdę na najwyższym poziomie, ponieważ na to zasługuje. Przekazujemy środki, także w 

pełni wykonujemy tutaj z naszej strony.  Natomiast pan jako dyrektor swojej placówki, musi 

się zająć placówką, nie radnymi. My radni mamy zupełnie inne role. Naszymi kompetencjami 

są spotkania z mieszkańcami, wysłuchanie i interwencja. Nam nie może pan tego zabronić. 

Pisząc do mnie takie pismo, to jest żenujące panie dyrektorze. Powołuje się pan na politykę.  

Jaką politykę radny może uprawiać, upominając się o dobro mieszkańców? Dla mnie to jest 

niezrozumiałe. Po prostu róbmy to, co do każdego z nas należy. My radni wiemy jaki mandat 

mamy i my odpowiadamy przed mieszkańcami. Pan natomiast ma swój etat, swoje 

wynagrodzenie i swoją działalność. O to bym prosiła w imieniu rady.  

Radny Artur Podczasiak – pani Przewodnicząca, wypowiada się pani do mieszkańców.  

Nie wypowiada się pani w moim imieniu. Ja przepraszam panią najmocniej, ale nie w moim. 

Jeśli pani mówi w swoim, to proszę mówić, że sama. Bo ja nie wiem co pani opowiada, że 

ludzie wypowiadają się, że są zagrożeni, bo nie  ma lekarzy.   
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale pan nie może panie radny, tutaj jest 

pomówienie, bo ja takich rzeczy nie. Jeżeli pan nie wie, to proszę nie kontynuować.  

Radny Artur Podczasiak – proszę nie mówić przynajmniej w moim imieniu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – mówię w swoim imieniu, ponieważ ja 

przyjmuję mieszkańców u siebie, na dyżurach. Mam kontakt, w przeciwieństwie do pana, 

codzienny. Mieszkańcy mnie zaczepiają, radnych z osiedla i co się dzieje u nas, w naszej 

przychodni. Ludzie płaczą, róbcie coś. To są fakty. A pan, panie radny nie może mi mówić, 

co ja mam mówić lub nie.    

Radny Artur Podczasiak –  pani Przewodnicząca, zamiast powiedzieć mieszkańcowi, że 

robię wszystko, jestem w kontakcie stałym z panem dyrektorem, z panem Wójtem, aby 

zapewnić bezpieczeństwo, to pani być może mówi takiemu mieszkańcowi, że nie ma lekarzy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie być może. W tej chwili mnie pan 

pomawia. To jest niedozwolone. Nie był pan przy rozmowach. Osoby, które przychodziły do 

mnie na dyżur, to ja przekazywałam Wicewójtowi informacje. Pan jest członkiem Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej. Proszę powiedzieć, jakie wnioski, co pan proponował? Proszę 

mówić za siebie. 

Radny Artur Podczasiak – o to chodzi pani Przewodnicząca, pani mówi w imieniu całej 

rady. Pani jak rozmawia z mieszkańcem, to wypowiada się pani sama jako radna.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – sama za siebie.  

Radny Artur Podczasiak – jeśli chodzi o Komisję Społeczną to jesteśmy w stałym kontakcie 

z panem dyrektorem czy z panem Wójtem i rozmawiamy. Jestem w stanie zrozumieć 

sytuację, że jeśli lekarz mówi, że odchodzi z pracy i żadna siła go nie zatrzyma, więc 

odchodzi. Nie ma takiej możliwości, pisania petycji proszę zostawić pana na stanowisku, bo 

pan jest dobrym lekarzem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale to jest mieszkańców inicjatywa. Proszę 

nie odbierać mieszkańcom inicjatywy.  

Radny Artur Podczasiak – trzeba zrozumieć sytuację. Jeśli ktoś podjął decyzję i jest ona 

nieodwracalna, więc nie ma możliwości pisania pismem nawet.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pan kieruje to do mieszkańców rozumiem 

i pan poucza mieszkańców tak?  

Radny Artur Podczasiak – kieruję to do pani.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to pan myli pojęcia. 

Radny Artur Podczasiak – cała rada to nie jest pani w jednej osobie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pan mnie nie słucha do końca. Ja mówię w 

imieniu swoim. Natomiast proszę nie odbierać mieszkańcom możliwości pisania petycji. 

Proszę wyjść na osiedle, jest pan przecież radnym osiedla, co prawda gościem, ale proszę 
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wyjść do ludzi i odpowiedzieć, to co pan mówi do mnie. Dlaczego tylko ja, Kurtek i Kasprzyk  

na osiedlu mamy się tłumaczyć? Trzeba być aktywnym radnym i wtedy niestety się zbiera.  

Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ Jacek Chudzicki – pani Przewodnicząca ja 

chciałbym się odnieść zupełnie obiektywnie. Zwróciłem się do Przewodniczącej Rady Gminy 

z dwoma problemami, które w mojej ocenie zostały niewłaściwie potraktowane. Ja już  o tym 

mówiłem i nie będę się powtarzał. Ja nie zajmuję się pracą radnych. Jako obywatel tego kraju 

mam prawo również ocenić pracę radnego i mam prawo także ocenić pewne zachowania, 

które w stosunku do instytucji, którą zarządzam są niewłaściwie ocenione. Mnie w zasadzie 

nie interesują te dyskusje. Ja nie pomawiam. Przywołałem tylko dwa fakty, które były 

rzeczywiste i oczekiwałem, że pani Przewodnicząca do nich się odniesie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – i odniosłam się. 

Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ Jacek Chudzicki – uważam, że dyskusja pomiędzy 

mną, a panią mogłaby odbywać się też na spotkaniach, np. Komisji Zdrowia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dlatego ja bywam, ale pana nie ma panie 

dyrektorze. Akurat rozmijają się nasze drogi. Ja bywam i w przychodni, akurat pana nie ma. 

Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ Jacek Chudzicki – chciałbym powiedzieć, że na 

przestrzeni 3 lat, a mam zestawienie terminów komisji - nie byłem 2 razy. Pierwsza moja 

nieobecność podyktowana była zwolnieniem lekarskim, gdzie przebywałem w szpitalu. A 

druga to była w sierpniu 2017r., a w 2018 r. w styczniu poinformowałem pana 

przewodniczącego o mojej nieobecności. To są moje dwie nieobecności spośród wszystkich 

moich komisji, które przez 3 lata się obywały. Nie miałem okazji pani spotkać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – miał pan, tylko pan zapomniał. 

Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ Jacek Chudzicki –  zakończmy tą dyskusję. Myślę, 

że jest to spór między, może nie na forum rozstrzygany. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale to dotyczy mieszkańców panie 

dyrektorze, także nie wstydzimy się tutaj. Nic nie wypowiadamy złego. 

Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ Jacek Chudzicki –   zajmuję się ochroną zdrowia, 

natomiast mam prawo, jeżeli pewne działania są podejmowane w taki sposób, gdzie one 

niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie przychodni w Nowinach to mam prawo również 

ocenić te działania i wskazać ewentualne nieprawidłowości. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – i jako dyrektor robić wszystko, aby takie 

sytuacje się nie zdarzały. Tak, aby było dobrze dla naszych mieszkańców. 

Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ Jacek Chudzicki –  myślę, że jest to dobro wspólne. 

To dziedzictwo tej gminy i wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, aby podejmować 

działania mające na celu zapewnienie właśnie właściwej ochrony zdrowia w tej gminie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak jest, a gospodarz bezpośrednio 
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odpowiada za swoje podwórko. Ja dziękuje bardzo. 

 

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

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/537/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.  

Przerwa od godz. 13.02 do godz. 13.23. 

Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy. 

Po przerwie na obrady sesji nie wrócili: 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz 

 Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek 

 Pan Andrzej Waśko 

 Pan Sławomir Sobczyk 

 Pan Marcin Król 

 Pan Tomasz Błaszczyk  

 Pan Grzegorz Gałuszka  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – szanowni państwo, będzie taki 

przerywnik, ponieważ pan Starosta czasowo jest powiązany z wyjściem i chciałby zabrać 

teraz głos. Bardzo proszę panie Starosto. 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jak się 

rozpoczynało posiedzenie Rady słyszałem, że będą ewentualne pytania do pracowników 

Starostwa, bo tak to było powiedziane, więc jestem obecny. Jeżeli są pytania w tym 

momencie to bardzo proszę o zadawanie i spróbuję odpowiedzieć szczegółowo. A czego nie 

będę wstanie to odniosę się do tego w jaki sposób i kiedy.  

Radny Eugeniusz Czerwiak – panie Starosto, pan 3-4 miesiące wstecz zadeklarował się, że 

znajdzie środki na przebudowę skrzyżowania Białego Zagłębia z ul. Perłową. Jak to się ma na 

dzień dzisiejszy? 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – sądzę, że przy pełnym zrozumieniu jest to możliwe, 
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aby to skrzyżowanie zostało przebudowane. Dlaczego? My pieniądze w budżecie mamy z 

zadań, które były zaplanowane, a więc przebudowa drogi w Woli Murowanej, był ogłoszony 

przetarg – on nie doszedł do skutku, bo po stronie gminy nie było pieniędzy stosownych, aby 

można było rozstrzygnąć przetarg. I myślę, że te pieniądze można, ponieważ dziś jeżeli 

spojrzymy na przetargi to wygląda tak: jeśli chodzi o nawierzchnię bitumiczną to tam 

niewiele wzrosło w stosunku do wiosny. Natomiast brukowanie, czyli układanie kostki 

brukowej to jest 100%. W Woli Murowanej tam jest duża część kostka brukowa, 

podejrzewam, że gdybyśmy dziś ogłosili przetarg to będzie kwota może 500.000 zł - 600.000 

zł. My w budżecie mamy około 200.000 zł – tam jest 180.000 zł ale do 200.000 zł możemy 

znaleźć. Nie wierzę w to, że byśmy za 400.000 zł ogłaszając drugi przetarg zrealizowali w tak 

krótkim czasie do jesieni przebudowę drogi w Woli Murowanej. A więc te pieniądze, które 

my mamy w budżecie, jestem gotowy przesunąć na zrealizowanie tego zadania, przy 

przebudowie tego zadania. Ono będzie kosztowało ze wstępnych szacunków w granicach 

200.000 zł - 300.000 zł, więc nie ma niebezpieczeństwa, żeby go nie zrealizować. A zadanie 

w Woli Murowanej przełożyć na rok 2019. 

 

O godz. 13.26 po przerwie na obrady sesji wrócili: 

 pan Tomasz Błaszczyk 

 pan Sławomir Sobczyk 

  

Radny Eugeniusz Czerwiak – to jeszcze raz panie Starosto, jak mam odpowiedzieć 

mieszkańcom? W  jakich miesiącach? Jesiennych? 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – my pieniądze mamy. Jeżeli dziś Rada Gminy 

Sitkówka-Nowiny przyjmie w budżecie pieniądze w kwocie około 150.000 zł na realizację 

przebudowy tego skrzyżowania, jesteśmy gotowi w najbliższym czasie ogłosić przetarg.   

 

O godz. 13.27 po przerwie na obrady sesji wrócił pan Andrzej Waśko 

 

Radny Eugeniusz Czerwiak – panie Starosto, ale tego nie ma w dzisiejszym planie.  

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – a czy ktoś pan mnie o to pytał? Więc ja odpowiadam, 

co my możemy zrobić. Jesteśmy gotowi, jeżeli macie pieniądze w budżecie, wiec możemy 

realizować. My pieniądze mamy w każdej chwili do przesunięcia.   

Radny Eugeniusz Czerwiak – panie Starosto są pieniądze zabezpieczone. Ja się tylko pana 

pytam – pan 3-4 miesiąca wstecz zadeklarował się, że pan znajdzie środki. Ja się pytam 

kiedy? I niech mi pan określi orientacyjnie.  

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – ja odpowiadam dziś, że pieniądze możemy jutro 
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przesunąć w budżecie z zadania Wola Murowana na realizację zadania skrzyżowania przy ul. 

Kubusia Puchatka – tak to się kiedyś nazywało. 

Radny Eugeniusz Czerwiak – no to kierownik Waśko na najbliższą sesję przygotuje 

wniosek i myślę, że pchniemy tą rozbudowę. 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – i nie ma żadnego problemu z tym. 

Radny Eugeniusz Czerwiak – no to dziękuję bardzo. 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – po to potrafimy rozmawiać, żeby się dogadywać i po 

gospodarsku załatwić sprawy, które są pilne. Bo mówię, gdybyśmy dziś chcieli realizować 

Wolę Murowaną – jest już prawie lipiec – Wy nie macie zabezpieczonych, gdybyście nawet 

mieli dziś pieniądze zabezpieczone, w lipcu przetarg – no to jak damy termin do końca 

października to będą takie astronomiczne ceny. Tym bardziej, że mówię w tej chwili 

brukowanie poszło co najmniej o 100%, nie ma ludzi do układania, bo asfalt przyjedzie 

maszyna połozy kilometr w ciągu dnia. Natomiast 100 m bruku to kilku ludzi musi robić parę 

dni. 

Radny Eugeniusz Czerwiak – ale panie Starosto, powtórzę jeszcze raz: gmina ma 

zabezpieczone środki. Gmina zrobiła projekt i ma środki zabezpieczone, co myślę, że może 

kierownik Waśko przytknąć.  

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – z tego co wiem to pieniędzy na skrzyżowanie nie było 

do tej pory.  

Radny Eugeniusz Czerwiak – cały czas są panie Starosto.  

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – no to jeżeli są to przystępujemy do realizacji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tu mamy panią Skarbnik, bo było w 

projekcie budżetu takie zadanie. 

Radny Eugeniusz Czerwiak – było na którejś z sesji o usunięcie tej inwestycji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak, ale w projekcie budżetowym było. 

Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur – przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 

0377T na działce 352 ul. Perłowa z drogą gminną 03704T na działce 444 Białe Zagłębie – jest 

kwota dotacji 50.000 zł w budżecie. 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – no ale 50.000 zł z tego co rozmawiałem z panem 

kierownikiem Waśko, na pewno nie wystarczy. Tu potrzebna jest kwota co najmniej po 

stronie gminy 100.000 zł bądź 150.000 zł. I żeby nie było tak, że ogłosimy przetarg i dobrze 

było by, żeby dzisiaj przesunąć z jednej inwestycji na drugą.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – czyli niedoszacowane kolejne zadanie. 

Radny Andrzej Kasperek – panie Starosto  pan zaprzecza sobie. 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – ale czemu zaprzeczam? 

Radny Andrzej Kasperek – zaprzecza pan, bo na Wolę Murowaną są pieniądze i dlatego 
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rozmawiałem. Ten chodnik to on nie musi być wymieniany, może być zrobione podłoże. 

Koszty idą. Panie Starosto stamtąd pan pochodzi i pan sam sobie zaprzecza.   

 

O godz. 13.31 po przerwie na obrady sesji wrócił pan Marcin Król 

 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – proszę pana dwukrotnie występowaliśmy do pana 

Wójta i do wiadomości Przewodniczącej Rady, że jest ogłoszony przetarg, jest podana kwota, 

czekamy na potwierdzenie pieniędzy po stronie gminy. Dwukrotnie występowaliśmy i 

dwukrotnie było na posiedzeniach rad nadzwyczajnych i ani w jednym ani w drugim 

przypadku nie zagłosowaliście za tym. Dziś pewnie bałby zakończona inwestycja, to czekamy 

nie wiem na co. 

Radny Andrzej Kasperek – na wykonanie zadania w tej chwili, na prace z jednej strony, nie 

na siłę wymieniać kostkę, bo koszt można obniżyć. 

Radny Artur Podczasiak - ale o czym teraz w ogóle mówisz? 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – no i właśnie o to chodzi, albo robimy kompleksowo 

już całe zadanie, albo się będzie bawić: dziś nawierzchnię, która jest praktycznie dobra a 

chodnik, który jest zdewastowany zostawimy na kolejne lata. Więc ja nie rozumiem takiego 

podejścia gospodarza a tym bardziej radnego z tamtego terenu.  

Radny Andrzej Kasperek –  to bardzo dobrze i bardzo miło panie Starosto, to wybraliście 

lepszy odcinek drogi do remontu a gorszy zostawiliście na przyszłość. 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – wybieramy zgodnie z ustaleniami z organami gminy, 

z Wójtem zawsze na początku roku uzgadniamy, które inwestycje będziemy realizować, które 

są pilne, które pilniejsze. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę o zabranie głosu radnego 

Wojcieszyńskiego. 

Radny Marcin Wojcieszyńska – dziękuje pani Przewodnicząca, słyszymy tu o ustaleniach 

jakiś z samorządem. Panie Starosto widzę, że tych ustaleń nie ma, bo  dzisiaj w projekcie 

budżetu mamy 200.000 zł na drogę w Woli Murowanej, natomiast pan twierdzi, że tych 

pieniędzy w Starostwie już nie będzie. Więc już wiemy tak naprawdę jak mamy głosować nad 

tym projektem uchwały, skoro Wy nie macie tych pieniędzy a my przeznaczymy to nadal tej 

inwestycji nie będzie.  

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – ale nie rozumiem pan co ja mówię również do pana: 

my mamy 200.000 zł i Wy macie 200.000 zł to znów przetarg będzie nierozstrzygnięty, bo za 

400.000 zł nie zrobi się tego odcinka. Nie wiem może 500.000 zł, może 600.000 zł.  

Radny Marcin Wojcieszyńska – no to nie można było ustalić z gminą, żeby tych pieniędzy 

więcej dać. Bo przecież jakieś ustalenia pan mówi są, cały czas z samorządem. Teraz 
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widocznie okazuję się, że nie ma. Wójt wpisuje a w Starostwie tych pieniędzy nie ma. Więc 

jak to się odbywa, jaka to jest współpraca? 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – pieniędzy w Starostwie jest tyle ile było przyjęte w 

budżecie i wtedy kiedy był rozstrzygnięty przetarg pieniądze były po stronie Powiatu i 

pieniądze nie zniknęły tylko są. Tylko, że tych pieniędzy dziś po 3 miesiącach braknie na tą 

inwestycję, jeżeli chcemy ją realizować. Takie są czasy. 

Radny Andrzej Kasperek – można zmniejszyć odcinek, nie do połowy wsi tylko mniejszy 

zrobić. I zrobić za te pieniądze co są. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale słuchajcie państwo, warto tu podkreślić 

jak niedoszacowany był budżet. I ci radni, którzy głosowali przeciw, to teraz należy im 

przyznać rację. Na każdym kroku wszystkie zmiany w uchwałach budżetowych to jest 

zupełne niedoszacowanie. I to nie jest kwestia 150.000 zł, tylko w tej chwili już milionowe. 

Dziękuję bardzo.  

Radny Andrzej Kasperek – przykładem jest Wola Murowana, gdzie w poprzednim roku 

było 200.000 zł i nie było wykorzystane, a teraz jest 70.000 zł. Więc ja od razu powiedziałem: 

za 70.000 zł to podwórko sobie można zrobić.  

 

O godz. 13.34 po przerwie na obrady sesji wrócił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz 

 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – powtarzam jeszcze raz: na ten moment mogę 

odpowiedzieć wprost sam w imieniu całego Zarządu i Rady Powiatu: w budżecie Powiatu jest 

180.000 zł, możemy tam zwiększyć do 200.000-220.000 zł. Nie zwiększymy o kolejne 

200.000 zł, bo budżet to wiecie, że to nie jest guma. I musimy się zastanowić czy zrobimy za 

te 400.000 zł kawałek w Woli czy przesuniemy te pieniądze i zrobimy skrzyżowanie tu przy 

„Perle”. Trzeba się zastanowić i sobie odpowiedzieć. Ja powtarzam: my mamy 200.000 zł. 

Czekamy na piśmie na informacje, które zadanie mamy realizować i będziemy realizować. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę jeszcze w kolejności radny Gryń 

Łukasz.  

 

O godz. 13.35 po przerwie na obrady sesji wrócił Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek 

 

Radny Łukasz Gryń – dziękuje pani Przewodnicząca. Korzystając z okazji, że jest jeszcze 

Wicestarosta Janus – są też mieszkańcy ul. Perłowej, ja bym chciał zapytać zarówno pana, jak 

również i pana Wójta, jak to się w ogóle stało, że wydaliście Państwo decyzję pozwalającą 

przedsiębiorcy składować tak niebezpieczne odpady. Czy z Państwa strony zostało 

zachowane wszystko, tzn. czy spełnione zostały wszystkie wymaganie formalno-prawne, 
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żeby takiej zgody udzielić? – to w kwestii Starosty pana Janusa. Natomiast do pana Wójta 

mam pytanie czy gmina wydawała decyzję czy też opinię tzw. środowiskową – to wydaje się 

taką decyzję dla warunków przedsięwzięcia, którą powinno otrzymać Starostwo Powiatowe o 

ile mnie pamięć nie myli. Czy taka decyzja została wydana i co w tej decyzji było? 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – z informacji jakie posiadam od pracowników 

Starostwa – decyzja wydana zgodnie z literą prawa, nic tam nie ma żadnych uchybień a to że 

później się okazało, że nie było to realizowane tak jak powinno być – tam były zapisane, 

decyzja jest kilkustronicowa, są obwarowania, wszystko jest w szczegółach zapisane. To że 

ktoś po 1,5 miesiąca robił co innego niż wynikało z decyzji to sprawą się zajęła policja i 

prokuratura i myślę, że prowadzą postępowanie, będzie rozstrzygnięcie. WIOŚ wystąpił do 

nas o cofnięcie pozwolenia, wszczęliśmy postępowania i prowadzimy procedurę. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo w zasadzie w dyskusji nad 

zmianami budżetowymi przeszliśmy do spraw różnych a dokładnie sprawy dot. 

magazynowania odpadów. Szanowni państwo jeżeli chodzi o tą sprawę to chciałbym, bo pana 

akurat nie było na początku naszego spotkania – mojego i radnych w ubiegły tygodniu – ja 

szczegółowo informowałem radnych na temat całej sytuacji, ale korzystając z okazji, że 

jesteśmy w trakcie obrad sesji rady gminy, są też mieszkańcy, są też media, będę chciał 

państwa poinformować o tym co w tej sprawie zrobiła gmina.  

W dniu 16 marca było zawiadomienie Starosty Kieleckiego o wszczęciu postępowania w 

sprawie wydania decyzji pozwalającej na magazynowanie odpadów dla jednej z firm na 

działce przy ul. Perłowej. Ta decyzja została wydana w dniu 5 kwietnia, uprawomocniła się 

24 kwietnia 2018 roku. I od tego dnia osoba, która tę decyzję posiadała mogła przeprowadzić 

magazynowanie odpadów na tej działce, zgodnie z decyzją, która obliguje - po pierwsze do 

pewnego katalogu odpadów, które może magazynować i ilości tych odpadów i sposobu 

magazynowania. To wszystko jest określone w decyzji Starosty Kieleckiego. Ta decyzja 

wydana została do wiadomości Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz do wiadomości Urzędu Gminy. My 

pierwsze sygnały jakie dostaliśmy od sąsiadów tej działki, dokładnie 23 maja dostaliśmy 

pierwszy sygnał z prośbą o interwencję, od razu też pojechali pracownicy na miejsce. Działka 

była zamknięta, więc nie można było wejść, natomiast zza ogrodzenia były też robione 

zdjęcia, była sporządzona notatka. W kolejnych dniach były kolejne interwencje od 

mieszkańców. W związku z  tym, że też nas zaniepokoił stan tych beczek, sposób ich 

przetrzymywania, zwróciliśmy się do Starosty Kieleckiego 5 czerwca z wnioskiem o podjęcie 

działań kontrolnych, a następnie 11 czerwca zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli na tej działce i kontroli 

wykonywania decyzji, która zezwalała na magazynowanie tam odpadów. I WIOŚ, po 
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zawiadomieniu jakie było wysłane 11 czerwca, w dniu 18 czerwca (w poniedziałek) 

przyjechał do nas najpierw do gminy na kontrolę i przeprowadził kontrolę również tam na tej 

działce, co państwo dopiero też zauważyliście w momencie kiedy pojawiła się policja, straż 

pożarna i też media. Ale te działania kontrolne WIOŚ-u były przeprowadzone na wniosek 

naszego Urzędu. Mieliśmy też pismo z Sanepidu, które przekazało nam do wiadomości maila 

– również odpowiedzieliśmy do Sanepidu i w ostatnich dniach dostaliśmy informację ze 

Starostwa Powiatowego o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia decyzji na 

magazynowanie odpadów. W dniu wczorajszym też zwróciliśmy się do WIOŚ z zapytaniem, 

z prośbą o taką odpowiedź, że z uwagi na zagrożenie dla środowiska, które stwarzają 

zalegające odpady, rozważamy możliwość podjęcia niezbędnych działań zmierzających do 

usunięcia odpadów z miejsca składowania i mając na uwadze ustawę o inspekcji środowiska 

wskazujące, że do zadań inspekcji należy współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z 

organami samorządu terytorialnego, prosimy o odpowiedź dot. podjętych działań i 

przewidywanych czynności oraz rozstrzygnięć i terminu zakończenia prac kontrolnych. W tej 

chwili policja prowadzi postępowanie pod nadzorem prokuratora w tej sprawie. Do czasu 

zakończenia postepowanie prokuratorskiego, jak i też postępowania prowadzonego przez 

Inspektorat Ochrony Środowiska, ten teren jest zamknięty, zabezpieczony i po uzyskaniu 

dopiero odpowiedzi od tych organów, będziemy mogli podjąć dalsze działania w celu 

usunięcia tych odpadów. Przede wszystkim usunięcie tych odpadów będzie obowiązkiem tak 

naprawdę tego, który je składował. Jeżeli się z tego nie wywiąże wtedy dopiero gmina może 

być zobowiązana do ich usunięcia na koszt tego kto te odpady tam magazynował. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję. Pani Wójcie to z budżetu 

przeszliśmy do spraw różnych - nie było pana po przerwie - na prośbę pana Starosty. Proszę 

bardzo pan radny Gryń. 

Radny Łukasz Gryń – dziękuję pani Przewodnicząca. Ja jeszcze dopytam panie Wójcie, bo 

mnie chodzi rzeczywiście o tę decyzję lub opinię – czy faktycznie jest tak, że ona jest 

wydawana, mogę przeinaczyć, że to są środowiskowe warunki dla przedsięwzięcia. Czy coś 

takiego przed tym, jak Starostwo udziela pozwolenia, wyraża zgodę, czy gmina taką opinię 

czy też decyzję wydała dla Starostwa Powiatowego? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo w tej konkretnej sprawie nie 

było wymagane wydanie decyzji o warunkach środowiskowych tego przedsięwzięcia. I takiej 

decyzji środowiskowej gmina nie wydała. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję bardzo. Proszę radna Posłowska. 

Radna Renata Posłowska – korzystając z faktu, że jest jeszcze pan Starosta – ja w kwestii 

nowo budowanej drogi panie Starosto. Ponieważ droga powiatowa jest dobrze oznaczona, jest 

na początku wjazdu znak 6 ton i od strony Brzezin też jest dobrze oznaczona, jest znak 6 ton, 
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natomiast skracają sobie drogę samochody ciężarowe z większym tonażem. I rozmawiając z 

panami, którzy robią tą drogę, z panem który też zwrócił na to uwagę, i moja prośba jest taka, 

żeby Starostwo podjęło jakieś kroki ku temu, bo jeżeli będą tam jeździć ciężarówki to ta 

droga zaraz zostanie zniszczona, rozjeżdżona. Czy można by było jakieś dodatkowe 

oznaczenia albo oznaczyć tak tą drogę tak, żeby zakazać wjazdu samochodom powyżej 

tonażu 6 ton, bo nawet jeżeli było połowę tej drogi wydzielone tam był naprawdę ruch tych 

samochodów ciężarowych tak duży i ci panowie którzy robią mówią: pani radna jeżeli tak 

będzie  po zrobieniu tej drogi to ona będzie rozjeżdżona w ciągu paru lat. Zrobią się koleiny, 

zrobią się doły i po prostu szkoda naszych pieniędzy, szkoda naszego finansowego wkładu w 

to.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa 

do pana Starosty? Proszę pan sołtys Zapała. 

Sołtys Sołectwa Wola Murowana Władysław Zapała – ja się chciałem zapytać radnych, tej 

ósemki, kiedy będzie robiona droga w Woli Murowanej? Mnie ludzie pytają i śmieją się, jak 

to radny z tej wsi i głosuje przeciwko budowie drogi o przesunięcie budżetu. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pan radny chce się odnieść? Nie? Czyli to 

nie było pytanie do pana Starosty. Wobec tego ja dziękuję przechodzimy do kolejnego 

punktu. 

 

O godz. 13.44 obrady sesji opuścili: 

 Wicestarosta Kielecki Zenon Janus 

 Radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk  

 

Ad. 14 – c.d. 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku 

wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 do budżetu Gminy Sitkówka-

Nowiny 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Kurtek – w poprzednim roku mieliśmy 

analogiczną sytuacje do obecnej, również został przygotowany podobny projekt uchwały. 

Radni spotkali się wówczas z panem Wójtem, z panem dyrektorem ZGKiM i na tym 

spotkaniu ustaliliśmy, że taka sytuacja już nie będzie miała miejsca. Ja powiem tylko tyle, że 

w związku z tym ja nie będę głosował za tą uchwałą. Dziękuję.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pan dyrektor chciałby się odnieść? 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – szanowni państwo, chciałbym się 

odnieść skąd się ta kwota bierze. Kwestia jest taka, że Zakład nie jest instytucją, która ma 
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przynosić zysk – to jest raz. Środki o które wnioskujemy o zwolnienie, biorą się m.in. z tego, 

iż mamy dużą ilość dłużników, którzy zalegają Zakładowi z zapłatą za wynagrodzenie. Mamy 

tutaj na względzie zarówno lokale socjalne, lokale komunalne, jak i również wspólnoty 

mieszkaniowe. Stąd też się ta kwota bierze. I teraz jest kwestia taka: nie zwalniając Zakładu 

ze zwrotu tej nadwyżki, krótko mówiąc nie ma możliwości dalszego funkcjonowania.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuje. Kto jeszcze z państw chciałby 

zabrać głos w tym temacie? Wobec tego przechodzimy do głosowania. 

Radny Artur Podczasiak – jeśli można, bo dziś mieliśmy komisję i pan dyrektor to 

tłumaczył. I nie wypowiadając choćby panu radnemu Gryniowi ale właśnie też po części 

tamte wspólnoty są dłużne ZGKIM i to co pan dyrektor przed chwilą podkreślił, że to przede 

wszystkim jest wina zadłużenia jakie ciąży dla funkcjonowania tego Zakładu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – a kto za to odpowiada panie dyrektorze, za 

to że nie egzekwuje się należności? 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – panie Przewodnicząca dobrze pani 

wie, że ze strony Zakładu zostały podjęte wszelkie kroki zmierzające do odzyskania środków. 

Wszystkie sprawy wobec wszystkich dłużników zostały skierowane na drogę sądową a 

kwestia skuteczności egzekucji to jest już niezależna od Zakładu.  

I teraz chciałbym powiedzieć jedną rzecz: proszę się postawić w sytuacji takiej - jako 

wykonawca wykonujemy usługę, wystawiamy fakturę za która nie mamy płacone. I te środki 

z tej faktury które są nieopłacone są m.in. wykazywane w tej nadwyżce. Czyli krótko mówiąc 

– coś zrobiliśmy za co nie mamy zapłacone.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – a dlaczego panie dyrektorze koniecznie te 

środki wirtualne, bo ich nie mamy, będą przekazane na cele statutowe? 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – pani Przewodnicząca, po pierwsze  

wrócę do sytuacji cele statutowe – cele statutowe to dobrze państwo wiecie jakie są: m.in. 

utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, kwestia kotłowni, kwestia PSZOK-a. Jeżeli nawet te 

środki byłyby przekazane na rzecz Zakładu to mają one służyć mieszkańcom, nie Zakładowi. 

Poza tym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że w latach poprzednich, tak samo i w tym 

roku, środki te nawet po zwolnieniu są księgowane w przychodach, które nie są w żaden 

sposób naruszane, ponieważ środki te nie są uwzględnione w planie budżetowym Zakładu na 

ten rok. Więc nawet jeżeli państwo nas zwolnicie i uda nam się te środki odzyskać to jesteśmy 

zobowiązani do zwrócenia ich do budżetu gminy. W żaden sposób one nie zostaną 

wykorzystane na inne cele.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale nigdy tak się nie zdarzało dotychczas.  

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – pani Przewodnicząca, to już jest 

pytanie do komorników a nie do mnie. Bo tak jak powiedziałem, wszystkie sprawy zostały 
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skierowane do sądów, zostały m.in. wydane nakazy zapłaty, zostały skierowane do 

komorników a kwestia tego czy egzekucja jest skuteczna czy nie to tak jak mówię – to jest już 

poza nami. Poza tym proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz: to znaczy, że mamy mieszkańców 

z lokali socjalnych, komunalnych mamy eksmitować? Wyrzucić na bruk? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to nie jest pytanie do mnie panie 

dyrektorze. 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – ale do kogo? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to nie jest do mnie. 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – przecież kwestia jest taka, że drodzy 

państwo decyzję o podjęciu budowy lokali socjalnych to podjęła Rada Gminy a nie Zakład. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak. 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – a Zakładowi zostało przekazane z 

całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli krótko mówiąc z długiem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dobrze, to ja się odniosę jeszcze panie 

dyrektorze jeżeli chodzi o to utrzymanie zieleni, dróg, porządku – no to nie wiem za te 

pieniądze można, to jest tak robiona robota, że przecież wszyscy państwo chodzicie i gołym 

okiem widzą mieszkańcy, bo też wiedzą, co to za podcięcie tych drzew, co za wykaszanie 

drzew. Przecież to nogami ktoś robi. I pan wie panie dyrektorze, bo do pana przychodzą 

ludzie i mówią.  

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – panie Przewodnicząca to jest pani 

indywidualne zdanie a nie wszystkich mieszkańców, bo ja tak samo słyszę pozytywny odzew 

od mieszkańców. Dlatego jestem zdziwiony. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ostatnio chodziliśmy jako Zarząd Osiedla  

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – i jest paru przedstawicieli Zarządu, 

proszę powiedzieć i się spytać czy ktokolwiek z przedstawicieli tego Zarządu, w momencie 

gdy zwrócił się do mnie o pomoc jej nie uzyskał. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – jeżeli chodzi o podcinanie drzew i 

wykaszanie chodników czy tej zbędnej zieleni, to przecież byliśmy w komisji  

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – no ale pytam się czy ktoś z państwa, 

bo tak jak pytam to mogę zapytać wszystkich radnych, znacie państwo do mnie telefon, nigdy 

nie unikam spotkań i proszę powiedzieć mi jedną rzecz: czy jeżeli cokolwiek obiecałem, 

cokolwiek ktoś się do mnie zwrócił czy czegokolwiek nie zrobiłem? Jest taka sytuacja? Pytam 

państwa radnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – no proszę bardzo radny Kasprzyk. 

Radny Waldemar Kasprzyk – panie dyrektorze to nie chodzi o to, że wiem, że byliśmy parę 

razy u pana i wiem, że pan się wywiązuje z obowiązków. Tylko tu chodzi o to, że dalsze 
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sprawy, jak np. jak już pani Przewodnicząca powiedziała, czy nawet koszenie tej trawy czy 

podcinanie drzew – nie ma nadzoru nad tymi ludźmi, którzy to robią, bo po prostu robią to 

nogami. Gorzej można powiedzieć. O to chodzi. Dziękuję. 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – panie radny odniosę się: wg mnie jest 

to pana indywidualna ocena, moja jest inna.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę radny Łukasz Gryń. 

Radny Łukasz Gryń – dziękuje pani Przewodnicząca, ja chciałbym z wnioskiem formalnym 

– o ogłoszenie 5-minutowej przerwy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – czy radni wyrażają zgodę? 

Głosy radnych z sali: tak 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę bardzo, 5 minut przerwy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.  

Przerwa od godz. 13.52 do godz. 13.58. 

Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy. 

Po przerwie na obrady sesji nie wrócili:  

 radna Edyta Giemza 

 sołtys sołectwa Wola Murowana Władysław Zapała  

 

Ad. 14 – c.d. 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku 

wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 do budżetu Gminy Sitkówka-

Nowiny – c.d. 

 

Radny Robert Mularczyk – korzystając jeszcze z okazji głosu, to mam prośbę przed 

głosowaniem. Moje zdanie jest takie, bo to jest mój rejon wyborczy, ul. Perłowa i tu są 

przedstawiciele ul. Perłowej. Chcielibyśmy po prostu, aby nasza współpraca radny z 

mieszkańcami była jak najbardziej owocna, więc głosując, bardzo proszę, aby zagłosować 

większością  „za”, ponieważ naprawdę będzie duży problem, jeśli zabierzemy środki, które 

ludziom z tej ulicy właśnie uniemożliwią dalszy byt. Tak to ogólnie ujmę. Dziękuję. 

Zastępca Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek – ja mam prośbę, proszę o 

zdyscyplinowanie panie Przewodnicząca niektórych radnych, ponieważ tutaj pan Eugeniusz 

Czerwiak cały czas zakłóca spokój. Mówi coś, gdzie wszyscy to słyszą. Bardzo proszę o 

zdyscyplinowanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dobrze, to muszę i pana Wójta, bo 
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nawzajem sobie odpowiadacie. 

Zastępca Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek – to jest brak szacunku i 

kultury w stosunku do innych osób. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dobrze panie Wójcie, to się będzie też 

tyczyło pana Wójta, bo widzę, że wymiana zdań jest tu naprzeciwko.  

Wobec tego przechodzimy do głosowania. 

 

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

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu 

budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku 

wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 6 głosów „za”, 3 głosów „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/538/18 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu 

budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku 

wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – chciałbym serdecznie podziękować za 

przyjęcie uchwały i mogę obiecać ze strony Zakładu, że przyłożymy wszelkich środków do 

tego, by te należności zostały ściągnięte na rzecz gminy.  

 

O godz. 14.02 po przerwie na obrady sesji wróciła radna Edyta Giemza 

 

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

Nowiny na 2018 rok 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo w ubiegłym tygodniu 

spotkaliśmy się przed sesją i omawialiśmy sprawy dotyczące zmiany uchwały budżetowej. 

Został złożony wniosek przez państwa radnych, przez 8 radnych, zgodnie, z którym 

wnioskowano o wycofanie się przeze mnie ze zmniejszenia  finansowania 2-óch inwestycji, 

właściwie 3 inwestycji. Ten wniosek został uwzględniony. Z tym, że wnioskuję mimo 

wszystko o pozostawienie zwiększenia finansowania na rozbudowę GOK w kwocie 

1.000.000 zł, ze względu na to, że chcemy tą inwestycję realizować i prosiłbym tutaj o takie 

zrozumienie tej sytuacji. Jednocześnie chciałbym zaapelować, że jeżeli państwo mimo 

wszystko nie popieracie moich działań, nie chcecie w żaden sposób pomagać mi w realizacji 

budżetu bieżącego roku, to mam prośbę i apel do części przynajmniej radnych, po prostu  
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możecie się państwo wstrzymać, oczywiście cały czas podkreślając to, że nie popieracie tych 

działań, nie popieracie tych zmian. Natomiast Wasz sprzeciw i odrzucenie dzisiejszej zmiany 

w budżecie bardzo poważnie nam skomplikuje działalność, ponieważ w tej zmianie do 

budżetu mamy m.in. pieniądze na utworzenie czy też zagospodarowanie sal pod grupy 

zerówkowe w budynku ZSP, mamy pieniądze też z przeznaczeniem na wiele inwestycji i po 

prostu one w tym momencie, nie dokonując tej zmiany to mamy poważny problem. W tej 

chwili proszę, tak naprawdę po ludzku, zwyczajnie, część radnych, nie podnoście przeciwko 

tym zmianom ręki. Myślę, że mieszkańcy też to będą doceniać i ja również. Ja rozumiem, 

jesteście przeciwko, nie chcecie. Ja to wszystko rozumiem. Natomiast tylko taka gorąca 

prośba, po ludzku, wstrzymajcie się od głosu jeśli tego nie poopieracie. Dziękuję. 

Radny Łukasz Gryń – panie Wójcie, tak po ludzku pan tutaj mówi, żeby panu nie 

komplikować. Widzi pan, rozpoczął pan właśnie tą demagogię swoją wypowiedzią, bo 

Spotkaliśmy się z panem na zorganizowanym przez pana spotkaniu, w którym wyraziliśmy 

swoje obawy, co do zwiększenia finansowania rozbudowy budynku GOK. Wie pan dlaczego?   

Dlatego, że pan w ten wniosek wpisał wirtualne środki. Może pan powie to, co mówił nam na 

spotkaniu. Skąd ten 1.000.000 zł wziął się po stronie zwiększenia? To jest raz. Dwa - 

zapytam, bo my  już wiemy, ale państwo  tutaj siedzący nie wiedzą. Że przecież podpisana z 

wykonawcą tego zadania umowa, to umowa wieloletnia. Część spłaty przypadała na rok 2017 

- była to kwota nieco ponad 3.000.400 zł. W 2018 roku zgodnie z umową to kwota 4.950.000 

zł i właściwie na 2019 rok została kwota 2.500.000 zł. Nie kto inny jak pan, zabezpieczył w 

tegorocznym budżecie kwotę 2.000.000 zł, mimo iż w umowie widnieje kwota 4.950.000 zł. 

Więc pierwsze moje pytanie do pana - skąd jest 1.000.000 zł. Prosiłbym, aby nam tutaj pan 

powiedział. I jak się ma umowa i te zapisy, które są zawarte w umowie  do tego, co nam pan 

w tym momencie serwuje. Bo pan nie zabezpieczył wystarczających środków, a powinien pan 

być do tego zobligowany. Jeśli pan mówi, że my panu komplikujemy to absolutnie tak nie 

jest. Pan będzie za to odpowiadał panie Wójcie. Nie jesteśmy przeciwni ani jednej inwestycji  

i ani jednemu zadaniu zgodnie z wnioskiem, który złożyliśmy. A wniosek drodzy państwo 

jest do zapoznania się, ponieważ złożyliśmy wniosek, który zawiera przede wszystkim 

wycofanie tych środków na GOK, bo po prostu tych pieniędzy na to nie ma. Proszę tu nie 

mówić panie Wójcie, że będziemy przeciwni tutaj budowie placu zabaw, absolutnie nie. Jeżeli 

pan byłby nastawiony z nami na współpracę to zgodziłby się pan, żeby wprowadzić do 

porządku obrad ten wniosek, który mamy. Trzecia kwestia, to na jakiej podstawie to się 

dzieje, że  zwiększamy te środki dla GOK. Proszę o odpowiedź na 3 pytania.  

 

O godz. 14.06 po przerwie na obrady sesji wrócił pan Władysław Zapała Sołtys Sołectwa 

Wola Murowana  
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Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –  pierwsza odpowiedź – 1.000.000 zł został 

zwiększony po stronie dochodowej z opłaty eksploatacyjnej. Po analizie poprzednich lat i w 

tej sytuacji jaka jest w roku bieżącym, zakładamy, jak cały budżet jest tylko planem i pewnym 

założeniem, zakładamy, że zwiększy się opłata eksploatacyjna, ponieważ po prostu kopalnie 

więcej wydobywają surowca i za każdą tonę tego surowca wpływają do nas pieniądze. W 

związku z tym, planujemy, że tej opłaty eksploatacyjnej będzie 1.000.000 zł. Stąd jest ta 

większa kwota. 

Druga odpowiedź, jeżeli chodzi dlaczego mimo umowy,  że na ten rok mamy zabezpieczyć 

5.000.000 zł, a w budżecie znajduje się kwota 2.000.000 zł. Otóż zaplanowaliśmy na ten rok 

szereg różnych inwestycji, na które te pieniądze chcielibyśmy przeznaczyć. Wychodząc też z 

założenia, planując ten budżet w roku 2017, że będzie też szereg różnych oszczędności na 

przetargach i te pieniądze będą mogły wrócić do finansowania  rozbudowy GOK-u. Jednakże 

od początku tego roku, obserwujemy sytuacje odwrotną i na zamówieniach publicznych, na 

przetargach oferty jakie są składane są znacznie wyższe od kosztorysu i tych oszczędności po 

porostu najzwyczajniej w świecie nie ma.  

Jeżeli chodzi o sytuację rozbudowy GOK-u, w tym momencie przesuwając dodatkowo ten 

1.000.000 zł zakładamy, że do końca roku powinniśmy tę kwotę, która ma być zabezpieczona 

to powinniśmy ją mieć. Zawsze jest też możliwość podpisania aneksu do umowy. W związku 

z tym tutaj nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o realizację.  

Trzecie pytanie - zwiększam tę kwotę w oparciu o zwiększone dochody.  

Radny Łukasz Gryń – coś pana do tego zobliguje, bo nie rozumiem tego. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –   nie rozumiem  pytania. 1.000.000 zł zwiększamy 

po stronie dochodowej i 1.000.000 zł zwiększamy po stronie wydatkowej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale skąd ten 1.000.000 zł wziąć? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –  z zaplanowanej opłaty eksploatacyjnej.  

Radny Łukasz Gryń – czy pan w tym momencie ma ten 1.000.000 zł na koncie? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ja w tym momencie na koncie nie mam 

62.000.000 zł.  

Radny Łukasz Gryń – ja pytam pana Wójta o 1.000.000 zł. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –  mogę dokończyć? Szanowni państwo, budżet jaki 

mamy, jakim dysponujemy to jest plan. Nie ma nigdy tak, że 1 stycznia 2018 roku, jak mamy 

zaplanowane 62.000.000 zł, to te 62.000.000 zł mamy na koncie. To nie jest tak. Budżet w 

trakcie roku ewoluuje, zmienia się i my planujemy. Planujemy stronę dochodową, planujemy 

stronę wydatkowa. To jest wszystko planem do 31 grudnia 2018 r. Tak samo tutaj, planujemy 

większe dochody z opłaty eksploatacyjnej. Co będzie, zweryfikujemy. Być może kwota z 
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opłaty eksploatacyjnej po stronie dochodowej to  będzie 2.500.000 zł, a równie dobrze może 

nam wpłynąć 3.500.000 zł. My planujemy 3.000.000 zł. Przyjdzie czas, że w ciągu roku 

będziemy pewne zmiany tak prowadzić, żeby je dostosować do rzeczywistych kwot, które 

nam się potwierdzą. To nie jest tak, że my w dniu 1 stycznia danego roku, jak 

zaplanowaliśmy i rada przyjęła budżet przykładowo 62.000.000 zł, to mamy 62.000.000 zł na 

kupce. Nigdy tak nie ma.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak panie Wójcie, ale ja jeszcze odniosę 

się, że z opłaty eksploatacyjnej w budżecie nie mamy 3.000.000 zł, tylko 3.600.000 zł. I 

powiem tak, to panu się tylko wydaje, że jest większe wydobycie, a przecież operat 

szacunkowy wydobycia będzie robiony tylko dla swoich informacji, nie dla podwyższenia dla 

gminy, tylko dla sowich informacji w lipcu – operat szacunkowy za wydobycie. Więc jak my 

możemy przypuszczać, że może być ten 1.000.000 zł. w ciągu roku żadna kopalnia nie 

podwyższy nam o 1.000.000 zł. Jest od lat zaplanowane 3.500.000-3.600.000 zł i takie 

wpływy były dokonane.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, mnie się nic nie wydaje, jeżeli 

chodzi o budżet. Natomiast budżet po prostu  planuje. To jest plan. Pierwsza rata z opłaty 

eksploatacyjnej wpłynie dom końca lipca, i wtedy też pewne rzeczy zweryfikujemy. 

Radny Łukasz Gryń – panie Wójcie, pan przeczy sam sobie w tym momencie. Jeżeli chodzi 

o pana wiarygodność panie Wójcie, to ten 1.000.000 zł wygląda dokładnie tak jak pana 

szacunek do budżetu 2-milionowy, jeżeli chodzi o finansowanie zadania GOK-u na rok 2018. 

Tak to właśnie wygląda. To pan, panie Wójcie będzie miał problemy, dlatego że wykonawca 

w umowie z panem zawarł płatność w wysokości 4.950.000 zł na ten rok, a pan zabezpieczył 

2.000.000 zł. Ja pytam, na jakiej podstawie teraz pan to robi? W jaki sposób pan, co dogadał 

się pan? Ma pan podpisaną jakąś umowę na podstawie, której te brakujące środki 

wyeksportuje pan w przestrzeń? Czy gdzie? Bo ja tego nie rozumiem panie Wójcie. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ja nie oceniam pana wiarygodności, więc też mam 

prośbę o to, by pan tego nie robił też. Jeszcze raz powtórzę, do 31 grudnia budżet ma prawo 

się zmieniać. Ja też mam czas na to, by ewentualnie podpisać aneks, który dostosuje wydatki 

do możliwości, więc jest taka możliwość. 

Radny Łukasz Gryń – ja jeszcze tylko tak dopowiem, bo pan Wójt broni się jak tylko może. 

Mamy tu pewną przewagę na sesji, gdzie się protokołuje, gdzie się nagrywa. Na tym 

spotkaniu przedstawił nam pan Wójt informację, że słownie się dogadał z wykonawcą, że 

część tych środków zostanie przeniesiona do płatności na przyszły rok. Panie Wójcie 

gratuluję panu, bo dogadywać się na słowo z wykonawcą w kwestiach milionowych, to jest 

naprawdę sztuka. Jak panu ma taki dar przekonywania to serdecznie panu gratuluję. Tylko, że 

ja jako radny nie będę brał za to odpowiedzialności. Odpowiedzialność spada na pana. 
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Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – nie będę z panem polemizował, to nie jest kwestia 

dogadywania się, tylko pewnych rozmów. Natomiast wszystko to co będzie konieczne, to na 

pewno będzie zawarte w formie pisemnej. Dziękuję. 

Radny Andrzej Kasperek – panie Wójcie, tyle razy prosiliśmy na  różnych spotkaniach, aby 

każda uchwała była rozpisana. Wiadomo, że my panu nie możemy narzucić, ale etyka. Pan 

wiedział od początku, od złożenia wniosku przez grupę radnych, że w grę wchodzi spór  

1.200.000 zł i nadal pan nie rozbił tego. Wiem, że nie, to jedną uchwałę zostawiam osobno. 

Tu pan zbił tak, że szkodzimy sobie, szkodzimy temu, szkodzimy tamtemu, bo cały blok 

uchwał w jednym. Ja jestem za defibratorem do Kowali, jestem za drogą. Nie jestem za 

1.200.000 zł. Pytam się, jak mam głosować? Gdzie pana etyka, gdzie pana obiecanki?  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ale ja nic panu nie obiecywałem. Chciałbym pana 

i państwa poinformować, że na mój wniosek do RIO z zapytaniem, czy rada gminy może 

mnie zobligować do przygotowywania osobnych projektów uchwał dotyczących zmiany 

budżetu i czy taka praktyka jest możliwa, dostałem odpowiedź w dniu 7 czerwca: 

 „Z przedstawionego w pana wniosku stanu faktycznego wynika, że rada gminy w dniu 

23 marca 2018 roku przyjęła oświadczenie zobowiązujące Wójta Gminy do 

przygotowywania osobnych projektów uchwał na każdą zmianę w budżecie gminy 

dotyczącą inwestycji. Informuję, że tutejsza izba podziela pana stanowisko 

zaprezentowane we wniosku, że oświadczenie rady gminy dołączone do wniosku nie 

może być podstawą nałożenia na organ wykonawczy gminy obowiązków 

naruszających art. 233 pkt 3 Ustawy o finansach publicznych, zgodnie, z którym 

inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej 

przysługuje wyłącznie Wójtowi, jak również art. 67 ust. 2 pkt 4  ustawy o samorządzie 

gminnym, dającym Wójtowi wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie 

gminy. Ponad to skutków prawnych wyżej wymienionego oświadczenia rady gminy 

nie można wysnuwać z zapisu uchwały Nr RG-L/403/10 z 10 listopada 2010 roku 

Rady Gminy Sitkówka–Nowiny w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu, zmienioną  uchwałą Nr RG-IV/19/11 Rady 

Gminy Sitkówka–Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w/w 

uchwały. Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko RIO w 

Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej 

wykładni przepisów prawa. Podpisano zastępca Prezesa RIO Zbigniew Rękas”. 

Dziękuję. 
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Radny Andrzej Kasperek – ja w ciągu dalszym podtrzymuję. Etyka moralna pana. Wiedział 

pan cały czas na spotkaniach, że jest spór o kwotę 1.200.000 zł. Czy nie szło tej jednej 

uchwały zrobić osobno a już pozostało niech było? Etyka moralna i tu w tym piśmie pisze, 

panie Wójcie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to jeszcze ja się odniosę. Panie Wójcie, bo 

akapit jest bardzo wymowny, że to jest tylko stanowisko RIO. Natomiast pan wie o tym 

doskonale i te biuletyny nasze, które ja panu zaraz z powrotem pokażę, które pan publikował. 

Tam w tych biuletynach wskazał nam drogę. Tam pan okropnie opłakiwał i narzekał na 

poprzedniego Wójta, że wszystko szykuje w jeden pakiet. Co tak się zmieniło? I czy przepis 

się jakiś zmienił? Wtedy się pan upierał bardzo, robiliśmy szopki z poprzednikiem, że 

powinny być odrębne. A teraz pan przeszedł jeszcze szkołę wyższą.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowna pani Przewodnicząca, ja nie wiem kto 

robił szopki. Natomiast chciałbym panią poinformować, że owszem w poprzedniej kadencji 

jako Przewodniczący Rady Gminy składałem również taki wniosek o sporządzanie takich 

odrębnych projektów uchwał zmiany budżetowej. Natomiast jest coś takiego jak 

doświadczenie i pogłębianie jakiejś wiedzy. Ja teraz po prostu wiem, ale też wiedziałem o 

tym znacznie wcześniej i również w ostatnim roku poprzedniej kadencji nie składałem już 

takich wniosków. Też jako Wójt wiem, że takie praktyki nie są stosowane. Po prostu nie 

rozbija się kilkunastu zmian na kilkanaście projektów uchwał, bo jest to formalnie 

niemożliwe i technicznie bardzo skomplikowane.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – technicznie skomplikowane. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani ma swój pogląd, ja natomiast swój, który jest 

też poparty informacją z RIO. Dziękuję. 

Radny Andrzej Kasperek – ja pana proszę, przerwy parę, rozpisz pan. Wie pan, o który 

punkt chodzi, rozpisać. Nie ma możliwości? No to więc mówię wobec strażaków z Kowali, 

wszystkich, że jest tu defibrylator ujęty, ale za to, że 1.200.000 zł jest w powietrzu i nie ma z 

czego zapłacić, to ja będę przeciwny, trudno. Dziękuję. 

Radny Łukasz Gryń – ja w woli podsumowania pani Przewodnicząca. Od razu po spotkaniu 

z panem Wójtem złożyliśmy do pana ten projekt wniosku, właściwie wniosek o to, aby pan 

uwzględnił te zmiany. Oczywiście pan tego nie zrobił. Taka jest ta współpraca.  

Panią redaktor prosiłbym, żeby relacja z sesji była przeprowadzona w sposób wiarygodny. 

Nie tak, że się wycina pewne informacje. Nie uwzględnił pan tego, nie wiem dlaczego pan się 

tak upiera, domyślam się tylko. Natomiast tak jak mówię - pan będzie brał za to 

odpowiedzialność, nie ja jako radny. Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, pranie radny, konsensus 

polega na tym, że każdy robi krok w tył. Ja zrobiłem krok w tył rezygnując z pewnych zmian, 
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zmniejszając jednocześnie kwotę dofinansowania rozbudowę GOK. Państwo też możecie 

zrobić krok w tył. Na tym polega pewne porozumienie i chęć współpracy. Jeszcze raz proszę. 

Jeśli nie macie ochoty tego popierać, po prostu się wstrzymajcie od głosu.  

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 7 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” nie podjęła projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

 

O godz. 14.24 z sali obrad wyszli: 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz 

 Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek 

 

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

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

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023 

 

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

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

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

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 7 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” nie podjęła projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady 

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

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023  

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników 

majątkowych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników 

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

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/539/18 w sprawie przekazania w użytkowanie składników 

majątkowych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie boiska wielofunkcyjnego 

na  terenie dz. nr ewid. 72/142 w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

 

Radny Artur Podczasiak – przekazujemy kolejny obiekt dla ZGKiM i taka refleksja, cofając 

się, gdy chodziło o działalność ZGKiM - gdybyśmy dziś nie przegłosowali tego, a tutaj dajemy 

kolejny obiekt pod utrzymanie. Kolejne pieniądze, bez których ZGKiM nie może 

funkcjonować. To tylko tak w woli refleksji radnych, którzy byli przeciwni bądź też się 

wstrzymali. Dziękuję. 

 

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

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie boiska 

wielofunkcyjnego na terenie dz. nr ewid. 72/142 w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/540/18 w sprawie przekazania w użytkowanie boiska 

wielofunkcyjnego na  terenie dz. nr ewid. 72/142 w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

 

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

miejscowości KOWALA nazwy ulicy „KRYSZTAŁOWA” 

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

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

miejscowości KOWALA nazwy ulicy „KRYSZTAŁOWA”. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/541/18 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości KOWALA nazwy ulicy „KRYSZTAŁOWA” 
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10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/247, położonej w 

miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/247, 

położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/542/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/247, 

położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/248,  położonej w 

miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/248,  

położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/543/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
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nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 585/248,  

położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy  

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

przetargu nieruchomości gruntowych lub ich części oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako działki nr 585/54, 585/57, 35/440, 35/441, 35/42, 35/43, 35/44, 35/445, 

35/46, 35/47, 35/50, 35/51, 35/52 i 35/359, położonych w miejscowości Nowiny, 

obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

przetargu nieruchomości gruntowych lub ich części oznaczonych w ewidencji gruntów jako 

działki nr 585/54, 585/57, 35/440, 35/441, 35/42, 35/43, 35/44, 35/445, 35/46, 35/47, 35/50, 

35/51, 35/52 i 35/359, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola 

Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/544/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

przetargu nieruchomości gruntowych lub ich części oznaczonych w ewidencji gruntów jako 

działki nr 585/54, 585/57, 35/440, 35/441, 35/42, 35/43, 35/44, 35/445, 35/46, 35/47, 35/50, 

35/51, 35/52 i 35/359, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola 

Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny 

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 35/386 od osób fizycznych 

w miejscowości Nowiny w Gminie Sitkówka-Nowiny 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 35/386 od osób fizycznych w 

miejscowości Nowiny w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/545/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania 
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wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 35/386 od osób fizycznych w 

miejscowości Nowiny w Gminie Sitkówka-Nowiny 

 

14) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób 

fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny  

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób 

fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/546/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób 

fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny 

 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/169/15 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/169/15 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/547/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/169/15 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach 

 

16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 
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Uchwałę Nr RG – XLIV/548/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

 

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

Nowiny 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/549/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny  

 

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

Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/550/18 w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

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

Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenie planów pracy komisji stałych 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/551/18 w sprawie zatwierdzenie planów pracy komisji stałych 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
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20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji doraźnej Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny powołanej uchwałą Nr RG-XLIII/536/18 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji doraźnej 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny powołanej uchwałą Nr RG-XLIII/536/18. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLIV/552/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji doraźnej Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny powołanej uchwałą Nr RG-XLIII/536/18 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.  

Przerwa od godz. 14.33 do godz. 14.42. 

Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy. 

Po przerwie na obrady sesji nie wrócili:  

 Radny Waldemar Kasprzyk 

 Radny Artur Podczasiak 

 Radna Renata Posłowska  

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek  

 Pan Andrzej Waśko  

 Pan Sławomir Sobczyk  

 Pan Jacek Chudzicki  

 Pan Jacek Kania  

 Pan Ryszard Kusak  

 Pan Marcin Król  

 Pani Julita Zając  

 Pani Marta Herbergier  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – na tą chwilę nie wiem, bo Wójtowie nie 

opowiedzieli się czy będą uczestniczyć dalej czy nie. Nie mniej jednak my przystępujemy. 

Również oprócz pana dyrektora, wszyscy urzędnicy i dyrektorzy opuścili. Nie wiem czy 

wróci pan Wójt czy Wicewójt. Nie komunikowała mnie o tym, w związku z tym jestem 

państwu dłużna  

Radny Andrzej Kasperek - z  wiadomości jaką uzyskałem od pani sekretarki, bo byłem 

osobiście, czy będzie udzielał odpowiedzi strażakom, nie będzie udzielał żadnych informacji, 
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czyli nie będą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – rozumiem, dziękuję bardzo. 

 

O godz. 14.43 po przerwie na obrady sesji wrócili: 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek  

 Pan Andrzej Waśko  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – jest pan Wójt, czyli się zmieniło. 

Radny Andrzej Kasperek - przepraszam, pomyliłem się, pan Wójt jednak przyszedł. 

 

Ad. 15 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ponieważ nie chciałabym państwa 

przetrzymywać. Co prawda złożyliście panowie dziś pismo, ale jeszcze z tym pismem nie 

zdążyła się rada zapoznać, ani ja. Zatem odczytam pismo. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała:  

 od Prezesa OSP Szewce-Zawada dot. wyjaśnienia sytuacji podziału miejsc na kolonie 

dla MDP jednostek OSP z terenu gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to pismom trafiło do mnie, ja się zwrócę 

do pani radcy prawnej o wydanie opinii prawnej, czy my jesteśmy w kompetencji. Nie mnie 

jednak panowie chcieli zabrać głos w tej sprawie. Proszę przybliżyć radzie. 

 

O godz. 14.46 po przerwie na obrady sesji wróciła radna Renata Posłowska 

 

Prezes OSP Szewce-Zawada – chciałem zadać właśnie pytanie panu Wójtowi. Oczywiście 

pan Wójt takie pismo dostał dzisiaj na sekretariat, a chciałem się zapytać dlaczego takie coś 

miało miejsce? Czekamy oczywiście na odpowiedź na to pismo. Tutaj na sesji rady gminy 

chciałabym, aby reszta radnych zapoznała się z tym naszym pismem. Dlaczego tak się stało? 

Z tego, co mi się wydaje, to nie są to miejsca  za darmo, tylko są za pieniądze. Jeżeli są za 

pieniądze to dlaczego zarządy OSP Kowala, OSP Wola Murowana dostali upoważnienia i 
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dostali te miejsca sobie do podzielenia, a czemu zarząd OSP Szewca–Zawada został 

wykluczony z tego? I pan … który został przez nas wykluczony i mogę powiedzieć za co, 

jeśli będzie potrzeba, i został wykluczony z naszych szeregów i podzielił  według swojego 

uznania. Nie licząc się z nikim, oczywiście za zgodą pana Wójta Sebastiana Nowaczkiewicza.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – powiem tak, od jakiegoś czasu w zasadzie 

współpraca z panem prezesem jest trudna, bo pana po prostu  nie ma. Na Zarządzie Gminnym 

był przedstawiciel OSP Szewce-Zawada? 

Prezes OSP Szewce-Zawada – był. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – i to był naczelnik jednostki. Była informacja, a są 

też prezesi z innych jednostek, że w tym roku nie ma obozu strażackiego. Obozu 

organizowanego przez Związek OSP, ale w związku z tym, że posiadamy pieniądze 

zabezpieczone w budżecie gminy na taką formę wypoczynku to podjąłem decyzję, że 

przekażemy te pieniądze w formie dotacji, co jest już sprawą niebyłą, ponieważ to było w 

zmianie do budżetu, którą państwo radni odrzucili. Mieliśmy zamiar przesunąć te pieniądze, 

jako dotacja dla GOK, który organizował wypoczynek wakacyjny dla członków orkiestry 

dętej i w ramach tego mieliśmy po 5 miejsc dla każdej jednostki. Była informacja na 

Zarządzie Gminnym, że są karty do pobrania. Byli przedstawiciele Kowali, Woli Murowanej  

i karty wzięli. Natomiast z Szewc nikt się nie pojawił. Po zawodach w Kowali przyszedł pan 

… i te karty po prostu wziął. Jako też trener, osoba, która prowadziła Młodzieżową Drużynę 

Pożarniczą, moim zdaniem ma najlepszą wiedzę, kto może jechać na taki obóz. Ale w tej 

chwili tak naprawdę nie mamy o czym dyskutować, bo tej formy wypoczynku nie będzie, 

gdyż nie mamy pieniędzy przesuniętych dla GOK. 

Prezes OSP Szewce- Zawada – nie zmienia to faktu, że karty z tego co wiem, kart nie było 

Głos męski z sali – 11-stego dostałem informację od Komendanta Gminnego, że kart już nie 

ma. 

Prezes OSP Szewce- Zawada – to był poniedziałek, w tym czasie, tego samego dnia dostał je 

pan…. 12-13-go zostały wręczone Woli Murowanej i Kowali, oczywiście do nas nikt nie 

raczył zadzwonić. Są telefony, aby zadzwonić i powiedzieć. Nie musi tego robić Wójt, bo od 

tego ma ludzi. Jednak nie zostało to zrobione.  To zostało zrobione specjalnie. Także dlatego, 

mi się wydaje, że tłumaczenie pana Wójta, że my się nie zgłaszaliśmy, a my aby się po 

cokolwiek zgłosić, musimy mieć jakąś informację, telefon dostać. Ja nie będę codziennie 

biegał do urzędu, aby pytać się czy są karty. Ja nie rozumiem, dlaczego pan Wójt w ten 

sposób się zachował. Pan … jednoosobowo podzielił, komu chciał. To nie jest demokracja. 

To jest jakieś królestwo. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –  panie prezesie, pana nadzwyczajnej w świecie nie 
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ma na miejscu. Jeszcze raz podkreślam, na Zarządzie Gminnym był naczelnik pan … 

Dokładnie wiedział jakie są ustalenia. W tym momencie mówienie, że nikt nic nie wiedział, to 

jest co najmniej  dziwne. Należy zapytać naczelnika, gdzie był w trakcie Zarządu Gminnego.   

Prezes OSP Szewce- Zawada – pan … naczelnik naszej OSP czekał jak każdy na telefon, 

który miał powiadomić o tym, czy są już karty czy nie ma. Nie było tak, że karty już są, my 

czekamy na te karty. Tak było na zarządzie ustalane. Ja nie rozumiem, wydając karty, 

szeregowemu członkowi, nawet nie szeregowemu, tylko mieszkańcowi karty, to ja nie 

rozumiem co się tu stało, czy nie jest to złamanie prawa. Nie może tak być, by wydawać karty 

niezwiązanemu człowiekowi na chwilę obecną z naszym zarządem. Ignorancja z pana strony, 

panie Wójcie, nie powiadamiając nas, przez pracownika, bo pan nie musi tego robić, od tego 

ma pan ludzi, nie powiadamiając Prezesa. Są 2 telefony. Mam 2 numery, można do mnie w 

każdej chwili dzwonić. Nie ważne gdzie ja jestem. Jestem na wyjeździe 7–8 dni, a potem 

wracam na 4 dni i jestem do dyspozycji. Ja jako prezes nie muszę być codziennie, ja pracuję 

na chleb i moja obecność na co dzień w miejscu zamieszkania nie jest konieczna. Do tego 

większe prawo powinien mieć Naczelnik, jeśli chodzi względem operacyjny. Ja jako prezes 

takiego obowiązku nie muszę mieć.  

Radny Marcin Wojcieszyński – ja tylko krótko potwierdzę słowa pana Prezesa. 

Rzeczywiście na Zarządzie tych kart nie było. Te karty – był telefon do mnie, ja osobiście na 

drugi dzień zjawiłem się po te karty. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ale była mowa o tym. 

Radny Marcin Wojcieszyński – tak, ale nie było mowy, w którym dniu te karty będą 

rozdawane. My dostaliśmy telefon popołudniu, odebraliśmy na drugi dzień. Więc myślę, że 

po prostu zostali pominięci, taka jest prawda.  

Radny Andrzej Kasperek – ale przecież tu jedna z radnych powiedziała, że praca strażaka to 

jest pasja. Jak się to ma innych, którzy zarabiają? Mój mąż nie może jechać do akcji, bo pracuje. 

A my mamy pasję. 

Mieszkanka – witam tutaj wszystkich zebranych i pana Wójta przede wszystkim. Pan Wójt w 

tej chwili to kłamie. Pan … czekał na telefon, na karty. Był z panem na spotkaniu. Rozmawiał na 

mój temat, mojego dziecka. Pan kazał napisać podanie. Rozmawiałam z panem, wystąpiłam do 

GOK-u. Zaraz panu tutaj przekażę pismo z GOK-u. Zaraz panu przekaże tutaj pismo z GOK-u. 

Dziecko dostało dofinansowanie. Pan wykluczył karty. Dał jednemu dziecku. Powierzył trenera 

swojego syna. Proszę mi powiedzieć, jaki chłopak 17-letni, kolegę trenuje, wiedząc, że jedzie na 

wczasy. Mój syn w tej chwili został poniżony. Ja rozmawiałam z panem, byłam wczoraj. Pan 

kłamie, bo pan … ujął się za moim dzieckiem a pan zaprzecza wszystkiemu, tak jak wcześniej 

słuchałam, zaprzecza pan wszystkiemu. Jak pan może patrzeć w oczy mnie jako matce samotnie 

wychowującej dziecko? Pan ma poczucie winy? Nie ma pan poczucia żadnego. I teraz pan 
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mówi, że nie będzie kolonii? Przekazuję panu kartę i proszę to uregulować.  

(mieszkanka przekazała kartę panu Wójtowi)  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –  szanowni państwo, jeszcze raz poinformuję 

wszystkich, że nie był to planowany obóz strażacki, jak było to w poprzednich latach. Był to 

planowany letni wypoczynek dla dzieci, które uczestniczyły w młodzieżowych drużynach 

pożarniczych. Ja nie decyduję o tym, kto dostanie kartę. O tym decydują członkowie OSP. 

Natomiast to nie ma też gwarancji, że ktokolwiek ma obowiązek pojechać na takie wakacje. 

Pani pamięta, że w zeszłym roku syn też pojechał i nic się nie działo. Mało tego, to w jakimś 

stopniu też pomogłem. Natomiast w tej chwili, szanowni państwo, to w zasadzie dyskutujemy 

po próżnicy, nie ma tych pieniędzy. W tej chwili nie ma tych pieniędzy, bo nie możemy 

przekazać GOK-owi i GOK nie zrealizuje tego, co planowaliśmy. Dyskutowanie dalsze na ten 

temat raczej jest bez sensu.  

Mieszkanka – panie Wójcie, ja nie mówię, że pan nie pomógł w zeszłym roku. Ale pan teraz 

sam sobie zaprzecza. Ja rozmawiałam, pan … i przyszłam do pana, jak to załatwić. Jak pan 

spojrzy młodzieży, seniorom w oczy? Niech pan mi powie panie Wójcie. Jestem bezstronna. 

Proszę mi powiedzieć, jak pan spojrzy?  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowna pani w dniu wczorajszym też panią 

poinformowałem, że jeżeli pani syn nie otrzymał karty, to wyjedzie mimo wszystko na ten 

obóz. Pani powiedziała, że teraz już pani nie chce. Zdecydujmy się. Powiedziałem, że jestem 

w stanie pani pomóc, żeby syn wyjechał na obóz letni. Tak było. Pani sama powiedziała, że 

syn w tej chwili nie pojedzie.  

Mieszkanka – panie Wójcie, oczywiście, tak powiedziałam. Nie zaprzeczam. Bo syn  jak się 

dowiedział, że kolega jego dostał kartę i karty są rozprowadzane. Jakby pana dziecko się czuło w 

takie sytuacji? Będąc na zawodach pan … wydzwaniał do syna, pisał, że dlaczego, czy pójdzie 

nawet na ćwiczenia czy nie. A teraz jak ja mam wziąć kartę, żeby zamieść to wszystko, aferę pod 

dywan? Nie panie Wójcie, niestety nie. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –  ale ja nie wiem o czym pani mówi, o jakiej 

aferze? 

Mieszkanka – dziecko ujęło się honorem. Dziękuję.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – proszę panią, ma pani pretensje do mnie, za coś 

czego nie zrobiłem. Przecież to nie ja dzieliłem karty, tylko dzieliła to osoba, która zajmowała 

się szkoleniem tej młodzieżowej drużyny pożarniczej. On dostał te karty i on je rozdzielił. 

Przecież ja nie będę weryfikował, czy na Kowali dostała ta osoba, bo jej się należało, czy też 

nie. Nie dochodźmy do absurdu.  Jak pani wczoraj przyszła do mnie, to powiedziałem pani, że 

jeżeli jest taka potrzeba, że jeżeli syn będzie chciał to pojedzie na to. Dzwoniłem przy pani do 

dyrektora GOK i jest miejsce, by mógł na ten obóz letni pojechać.   
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Prezes OSP Szewce- Zawada – pan Wójt powiedział, że miejscami dzielą strażacy. Akurat 

pan … nie był strażakiem, pan dokładnie o tym wiedział, wiedzę posiadał na ten temat. Druga 

sprawa - to nie strażacy dzielą, gdzie kto podejdzie, tylko Zarząd. To jest ignorancja. Ja nie 

wyobrażam sobie czegoś takiego, że poszczególne Zarządy. Jakby to wszystkie jednostki 

dostały w ten sam sposób i zawołano mieszkańca z Kowali, nie z OSP członka i dostałby 

miejsca, to ja bym się nie odezwał. Nie tak było zrobione. Pytam się dlaczego tak zostało 

zrobione? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – proszę pana, ja nie wnikam, czy pan jest tym 

członkiem, czy nie jest tym członkiem. Mnie nie informował o tym, co się dzieje w waszej 

jednostce. Ja też nie jestem w żaden sposób wtajemniczony w to, co wy wyprawiacie w 

jednostce OSP  Szewce-Zawada.  

Prezes OSP Szewce-Zawada – już odpowiadam na pytanie. 12 czerwca zdzwoniłem do pana 

… w sprawie strony na Facebooku, którą stworzył bez naszej zgody. Pan … nie odpowiedział 

mi na to pismo. Spotkaliśmy się z drużyną młodzieżową, Zarząd nasz, pod wiatą, takie mamy 

warunki niestety. Pan Mariusz nie oddzwaniał, no to spotkaliśmy się i był tam jego syn i 

powiedzieliśmy tak, było powiedziane na tym spotkaniu, proszę powiedzieć ojcu, że ma 

zlikwidować stronę, którą on sam redaguje. Dostałem sms-a tego sama dnia o godzinie 21.00, 

że strony nie zlikwiduje, bo ma zgodę Prezesa Zarządu Gminnego. W dniu 13-stym zebrałem 

Zarząd i Zarząd postanowił o wykluczeniu pana … Nie było to tylko jedno jego przewinienie, 

które go wyklucza z naszych szeregów i pan Wójt wiedział o tym dokładnie. 3 dni po tym 

było zrobione spotkanie na prośbę Komendanta Gminnego, odbyło się spotkanie pod wiatą 

tak samo. W tym zebraniu uczestniczyli członkowie zarządu w liczbie 4 osób i 

zainteresowany pan …, był pan Wójt jako Wójt i Prezes Zarządu Gminnego i był Komendant 

Gminny. Po 4 minutach rozmowy ja zadałem panu Dekiel pytanie, czy prezes nie był godny 

załapać się na zdjęcie, które było zrobione i wrzucone na Facebooka? Powiedział, że nie, bo 

nie maiłem umundurowania. Strażak szeregowy będzie decydował, co ja mam, a czego nie 

mam. Po krótkiej chwili do rozmowy włączył się także jeden ze strażaków Była agresja 

wręcz, zamknij się, …, ja mówię. 

 

O godz. 15.01. z sali obrad wyszedł radny Marcin Wojcieszyński 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani przewodnicząca proszę o przerwanie tej 

dyskusji, bo ona do niczego nie prowadzi. Jesteśmy na sesji rady gminy. Pani Przewodnicząca 

takie problemy, które pan Prezes przedstawia można ewentualnie wyjaśnić na Zarządzie 

Gminnym OSP bądź też w samej jednostce. Natomiast sesja rady gminy nie jest miejscem do 

dyskusji tego typu.  



 59 

Prezes OSP Szewce-Zawada – przepraszam za te słowa.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – w sprawach różnych panie  

Wójcie mogą mieszkańcy zabierać głos, tylko bez przekleństw. 

Prezes OSP Szewce-Zawada – przeprosiłem za to słowo wyrwało mi się. To nie były moje 

słowa, ja zacytowałem. Nie wiem o co panu Wójtowi chodzi. 

Radny Andrzej Kasperek – pani Przewodnicząca, panie Prezesie, jednocześnie panie 

Wójcie, jednocześnie członku OSP Szewce. Do czego pan doprowadza? Przychodząc na 

sesję, mam program na sesji. Pan zwołuje przez pracownika i słusznie, posiedzenia Zarządu.  

Pytam się o tematykę, nie wiem. Za dwie godziny dostaję telefon, że spotkanie odwołane. Tak 

jak i z dzisiejszym wyjazdem. Pan pozostałych ludzi traktuje jak przedszkolaków.  

Drugi temat - jak pan mógł rozdać karty na kolonię, skoro pan nie miał pewności pieniędzy? 

Teraz proszę iść i odebrać karty od dzieci. Co pan powie, że ja byłem przeciwko? Tak, 

1.200.000 zł mówiłem, prosiłem pana, błagałem, rozbij tą uchwalę. Tu pan podstawił pod 

mur? I teraz pan  jako Prezes, jako członek OSP w ten sposób traktuje strażaków?  

Kolejne - podwyżki, owszem. Godzina wyjazdu, a godzina waszej pracy nie jest równa temu 

w nocy, bo człowiek jedzie na 15 minut, a godzinę czy też dwie ma zarwane w nocy. I pan 

ukrywa pod dywan to pisemko? Przecież mówiliśmy i prosiliśmy, aby od czerwca, od nowego 

półrocza puścić to ludziom. Bo teraz tylko młodzi są, młody nie patrzy na kawałek kiełbasy, 

tylko jedzie ratować drugiego człowiek i patrzy też by coś z tego miał. Nie wiem, jak pan, 

jako członek, jako Prezes OSP czy też jako Wójt się zachowa w dalszym temacie i co dalej z 

tymi kartami. Słyszą wszyscy strażacy. Co teraz tym dzieciom powiedzieć? Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję również, także tutaj panie Wójcie 

proszę pod moim adresem nie zwracać tutaj uwagi, bo to są mieszkańcy i wolno im przyjść. 

Sesja jest jawna i to nie jest karczma, jak pan przed chwilą powiedział, tylko mają prawo 

mówić. Są stowarzyszeniem i pieniążki na te pobyty, kolonie, wyjazdy nie są ani z pana 

kieszeni, ani mojej. To są publiczne środki należące do dyspozycji gminy, czyli my radni też 

decydujemy o tym. Także proszę tutaj sesji do karczmy piwnej nie porównywać.  

 

O godz. 15.03 do sali obrad wrócił radny Marcin Wojcieszyński 

 

Radny Andrzej Kasperek – panowie Wójtowie, obaj jesteście strażakami w sile wieku. 

Pytam się, który z Was zrobił badania, jeśli jesteście pełnymi członkami OSP? Pytam się, 

który z Was kieruje się na szkolenie strażaka? Wiem, że dyrektor pływalni robił takie 

badania. A Wy wpychaliście się po mundury, tylko nie ma kto się ubrać i godnie 

reprezentować straży. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – bardzo proszę panowie teraz nie używamy 
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nazwisk. Wiem, że to jeszcze nie weszło w przyzwyczajenie i każdemu z nas się to zdarza. 

 

O godz. 15.04  z sali obrad wyszedł dyrektor Tomasz Błaszczyk 

 

Prezes OSP Kowala – ja może zabiorę głos, nie bezpośrednio do pana Wójta, w sprawie 

zwiększenia ekwiwalentu. Żeby to też nie przekształciło się w niepotrzebne, zbędne dyskusje. 

Ja mam listę wypłat za miesiąc maj. Jest to 11 wyjazdów do pożarów i gmina wyłożyła na te 

11 wyjazdów 484 zł, czyli jeden wyjazd jest to ok. 50 zł, czyli to nie są takie wielkie 

pieniądze, o których tutaj będziecie państwo dyskutować, jeśli pan Wójt te propozycje puści 

pod obrady. Ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Ta działalność OSP w 

szerokim gronie jest niezrozumiała dla laików. Ja może tak 2 punkty – cele i sposoby 

działania i w 4 punkcie jest: rozwijanie wśród członków straży pożarnej kultury fizycznej, 

sportu oraz poprowadzenia działalności kulturalno - oświatowej oraz rozrywkowej, a także 

wykonywanie innych przepisów o ochronie przeciw pożarowej. Pytam się, czy państwo radni 

na te cele inne, które mamy tu w swoich obowiązkach, czy mamy jakąś szufladkę z 

funduszem? Z tego, co jestem zorientowany nie posiadamy takich środków. Nie mam 

środków na takie cele jak organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych. 

Nie mamy na to środków pieniędzy. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek czy 

spraw kulturalnych - też nie mamy na to środków. Mamy tylko na zapewnienie działalności 

bojowej.  

Nikt się nie pochylił nad tym, aby zapoznać się do czego strażak ochotnik jest zobowiązany. 

To nie jest tylko gaszenie pożarów czy usuwanie skutków wypadków, powodzi. Mamy 

oprócz tego szerokie zadania i te zadania wykonujemy. W ubiegłym roku  poza wyjazdami, 

gdzie było ich 30 parę, ponad 34 razy uczestniczyliśmy w różnego rodzaju spotkaniach, 

szkoleniach, pokazach dla dzieci. Drodzy państwo, swój czas poświęcamy i  to jest w ramach 

pasji. Ja powiem szczerze, w miesiącu maju poświęciłem ok. 100 godzin, w czerwcu ok. 50, 

aby przygotować teren i dzieci do zawodów. Nie dostałem za to ani grosza  proszę państwa. 

Także rozpatrywanie tego wniosku na przyszłej sesji, żeby nie było tam zbędnych dyskusji. Ja 

nie wiem czy będę mógł uczestniczyć. Dziękuję. 

 

O godz. 15.06  do sali obrad wrócił dyrektor Tomasz Błaszczyk 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –  panie prezesie, tak jak mówiłem wcześniej, taką 

uchwałę na najbliższej sesji sporządzę i przedstawię radzie. Natomiast jeśli chodzi o tą inną 

działalność, to rozmawialiśmy kilkukrotnie - nie do końca to zależy od samej gminy. Tylko 

wynika to po prostu z ustawy o finansach publicznych. Pewne rzeczy, które są związane z 
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OSP możemy finansować tylko na zapewnienie gotowości bojowej. Tutaj jest tylko taka 

możliwość. Natomiast inne zakupy np. umundurowania czy innego dodatkowego 

wyposażenia, to można się posiłkować funduszem sołeckim.  Oczywiście  jest też możliwość 

ubiegania się o wsparcie stowarzyszenia z innych źródeł. Także OSP jest zwykłym 

stowarzyszeniem, które może też aplikować o wsparcie w innych miejscach, a również i w 

gminie. Dziękuję. 

Prezes OSP Kowala – oprócz tego, powiem szczerze panie Wójcie, ubolewam. Ubolewam 

nad tym, że zakup defibrylatora  nie wiadomo czy dojdzie do skutku. Szkoda, że te dzieciaki 

nie pojadą na te kolonie. Chociaż dal tych strażaków te dwie uchwały, mogłyby być w innym 

koszyku, reszta mnie nie obchodzi. Bo to naprawdę nie jest mój temat.   

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Krystyna Janiec – ja  mam wielką prośbę z uwagi na to, że 

jest statut zarządu osiedla, jak i również statut sołectw, to bardzo proszę, aby przyspieszyć 

działania w kierunku uaktualnienia zapisów. Jest nawet taka prośba, jeśli będzie zmieniany 

statut, to aby był zapis aby był zastępca, bo są różne przypadki losowe. Np. kiedy jest 

przewodnicząca lub sołtys nieobecni na spotkaniu z mieszkańcami to jest forma dalszej 

działalności. A w tym przypadku, gdy osoba jest chora to jest zastępca czy też wice 

przewodniczący kontynuował działalność. Ja rozmawiałam wczoraj z panem Wicewójtem. 

Naświetlił mi sprawę. Dobrze byłoby, aby do końca kadencji ta zmiana nastąpiła.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – no my czekamy już od 1,5 roku. To ja 

rozumiem, panie Wicewójcie, że jest w trakcie opracowywania statut? 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – szanowni państwo,  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami będziemy musieli dostosować Statut Gminy do nowych zmian. Również przy 

okazji zmian w statucie gminy będziemy również  chcieli zmienić statuty jednostek, ponieważ 

jak wiadomo w następnym roku po wyborach samorządowych będą także wybory rad 

sołeckich, sołtysów, zarządu osiedla i będziemy chcieli również te statuty zmienić. 

 

Mieszkaniec – ja może zacznę od służby zdrowia. Nie ukrywam jestem w zarządzie 

wspólnoty osiedlowej jednego z bloków. Także chciałem nadmienić odnośnie ZGKiM. O to 

chodzi, że ZGKiM to nie jest teraz sporawa torpedowana, że Ci ludzie, którzy mają 

niewykupione mieszkania, zalegają dość dużymi kwotami, bo to się już ciągnie od pana 

dyrektora Siwca. Pan dyrektor zawsze powtarzał i to się ciągnie już 10 lat. Ja mówiłem na 

spotkaniach mojego bloku, że są duże zaległości i można coś z tym zrobić. Ludzi w mojego 

bloku nawet mówili, a co cię to obchodzi. Przecież to pan Wójt płaci. A pan Wójt to ze swojej 

kieszeni płaci czy z naszych wspólnych? To jest problem i to powinno być jak najszybciej 

zrobione. Już dawno temu powinni ci ludzie, co mają niewykupione mieszkania czy zalegają 
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dużo, to powinni być po prostu wyeksmitowani z bloku. Jeszcze ci ludzie najwięcej psują, bo 

nie płacą. Jak nie płacą, to nie szanują. Nie są właścicielami tych mieszkań, a mnie się 

wydaje, że to powinno być zrobione dużo wcześniej. Jakieś mieszkania pobudowane czy blok 

jakiś tam na Perłowej i powinni ci ludzie być usunięci. Ja już wcześniej proponowałem, nawet 

i do dyrektora mówiłem, aby pan Wójt coś z tym zrobił, żeby im gdzieś te mieszkania 

znaleźć. Sprzedać te mieszkania na przetargu i tymi pieniędzmi pokryć dług, aby w dalszym 

ciągu gmina nie płaciła. To już jest 10 albo 15 lat. I to jest problem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie dyrektorze zapraszam do mikrofonu.  

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – kwestia  taka, my mamy 2-óch takich 

lokatorów u pana. Nie mogę nazwiskami mówić ze względu na ochronę danych osobowych. 

Jeśli chodzi o zadłużenie tych lokatorów to mogę powiedzieć tak - w przypadku jednego 

lokatora od kiedy objąłem funkcję to zadłużenie zmalało o 50 %. Jest cały czas na bieżąco 

spłacane. Jeśli chodzi o drugiego, jest w tej chwili sprawa u komornika i komornik wezwał do 

opuszczenia dobrowolnego tego lokalu. Jeśli to nie nastąpi, myślę, że do wakacji pożegna się 

z państwa blokiem. 

Mieszkaniec – panie dyrektorze, dobrze, a ile to będzie trwało? Ja wiem, że pan coś tam 

działa, ale ja chce skuteczność.   

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – no to tak jak mówię, jest to skuteczne. 

Bo kwestia jest taka, że najpierw musiałem uzyskać wyrok eksmisyjny. W momencie, kiedy 

ten wyrok wpłynął do Zakładu, uprawomocnił się, to ta sprawa została skierowana do 

komornika. Tak jak mówię, operat czasowy lokalu został wykonany. Generalnie czekamy na 

czynności komornicze. Myślę, że do końca wakacji, tego jednego lokatora państwo z bloku 

się pozbędą. Co to drugiego lokatora, to tak jak mówię. Jest podpisana ugoda około 2,5 roku 

temu, spłaca, wywiązuje się. Spłaca tak samo odsetki. Mimo, że przez niektórych lokator są 

wnioski o umorzenie czy to odsetek czy też części kwoty to decyzje są odmowne. Tak jak 

mówię, zrobił sobie długów i musi się liczyć, że te odsetki musi spłacić, jak każdy z nas. Noty 

odsetkowe są wystawiane raz na 3 miesiące – zgodnie z przepisami o finansach. Zadłużenie 

zeszło o 50%, jesteśmy na dobrej drodze. Jeśli chodzi o drugiego lokatora też jesteśmy na 

dobrej drodze, na pewno  nie dla niego, ale dla państwa i dla gminy też.  

Mieszkaniec – ale panie dyrektorze, ale to zależy od kwoty jaka jest spłacana i z tymi 

odsetkami. Bo tu będziemy czekać następne 10 lat, żeby to było spłacone. Bo jak jest taki 

długi dług, to ja nie wyobrażam sobie, że ktoś wpłaci nagle 1.000 zł czy 1.500 zł. To narasta. 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – tutaj akurat już nie narasta. To nie jest 

do końca tak, że jeżeli ktoś spłaca pieniądze  i płaci bieżący czynsz, odsetki i kwota schodzi 

to z punktu ekonomicznego dla gminy lepiej jest chwilę poczekać, aby te pieniądze powoli, 

ale zostały spłacone, niż kogoś pochopnie wyeksmitować i pieniążki wiszą. To co 



 63 

rozmawialiśmy dzisiaj. Grono osób, które mieszka na ul. Perłowej, zostało 

wyeksmitowanych. Teraz jest sprawa taka - jak nie płacili, tak nie płacą. Kwestia jest też 

skuteczności egzekucji. Ja nie mogę stosować jakiś ruchów bezprawnych, że pójdę kogoś i 

postraszę. Muszę się stosować zgodnie z przepisami. W tym przypadku tutaj, tak jak 

powiedziałem, jest światło w tunelu, połowa zaległości została spłacona z dużej kwoty w 

ciągu 3 lat, zostanie spłacona do końca. Oby tylko tak szło. Powiem tyle, życzyłbym sobie 

tylko takich dłużników, którzy rzeczywiście spłacają, a nie tylko takich którzy ugodę 

pospisują, apotem się uchybiają. Tutaj, jeśli chodzi o pana blok, mogę powiedzieć, że nie jest 

źle, wręcz jest tendencja pozytywna.    

 

O godz. 15.19 z sali obrad wyszedł Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 

Mieszkaniec – dziękuję, jeszcze jedna kwestia. Bulwersuje mnie służba zdrowia tutaj na 

osiedlu. W kwietniu zeszłego roku żona dostała straszny ból kolana. Przyszedłem do 

przychodni, aby udzielili jakiejś pomocy domowej  lekarza. Niestety nie doczekałam się 

żadnej pomocy.  Byłem u pana dyrektora, a pana dyrektora nie ma.  Poszedłem do rejestracji, 

a w rejestracji mówią, abym przeszedł do pani doktor. Poszedłem do pani doktor, pani doktor 

mówi, że nie może, bo ma chyba z 15 pacjentów i musi jeszcze jechać do Strawczyna. Ja 

mówiłem, że potrzebna jest pomoc, bo jest niesamowity ból kolana i żona nie przyjdzie. 

Kazali mi przyprowadzić. Jak mogę przyprowadzić? Pani doktor powiedziała, że jak zdąży to 

jeszcze wróci  ze Strawczyna i może przyjedzie. Nie przyjechała w tym dniu, przyjechała w 

następny dzień. Przyjechała i za to dziękuję. Następna sprawa. Żona miała operację w maju. 

Wyszła ze szpitala i lekarz napisał - dwie rehabilitacje natychmiast po operacji. Poszedłem 

znowu do pana dyrektora przychodni i dyrektora przychodni  nie ma.  Zaglądam patrzę i są 

dwie panie. Tabliczka na drzwiach u pana dyrektora jest księgowa i księgowa. Pytam czy się 

lokal zmienił. Jak się okazało pan dyrektor choruje. Nie rozumiem. Są dwie księgowe, jeden 

dyrektor. Mnie to już bulwersuje, że są dwie księgowe. Dlaczego dwie księgowe? Ja bym sam 

to poprowadził, chociaż z wykształcenia nie jestem księgowym. Jedna księgowa od recepty, 

druga od lekarzy jest.  

I nie doczekałem się rehabilitacji. Zapisali mnie za 3 miesiące. Wyobrażacie sobie państwo, 

rehabilitacja za 3 miesiące, jak lekarz natychmiast po szpitalu przepisuje. Ja uważa, że tutaj 

służba zdrowia wiele szkodzi ludziom, zamiast pomagać. Prosiłbym bardzo radę gminy i 

panów Wójtów, aby tą sprawą się zajęli. Bo pan dyrektor dostaje premie, ale za co on dostaje 

premie? Niech tą premię przeznaczy na rehabilitacje. Jeżeli takie kwoty się udziela 

dyrektorom, żeby nie pomagać ludziom chorym? A teraz tu się nagle zbiera i martwi o 

seniorów. Jak tu się można martwić o seniorów, jak seniorzy nie dostają pomocy nawet po 
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szpitalu, po ciężkiej chorobie, bo żona miała wymianę kolana. Dlaczego nie zrobiło się 

rehabilitacji natychmiast? Ja chodziłem do dyrektora i nie da rady, bo terminy dopiero na 20 

września. No to się zebrali, że dopiero udzielili pomocy 10 sierpnia, po 3 miesiącach. To jest 

naprawdę katastrofa. Żona teraz narzeka na kręgosłup, ponownie, bo dlatego nie było nagle 

rehabilitacji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja odpowiem, bo pan tu kieruje apel do 

rady. Szkoda, że pan przyszedł spóźniony, bo było w punkcie i był tutaj pan dyrektor. Był też 

członek, który jest w radzie społecznej i to ja zostałam zaatakowana, że ja interweniuje w 

imieniu mieszkańców. Szkoda, że to nie było wcześniej, bo pan dyrektor twierdzi, że wszytko 

jest dobrze i to są jakieś wymyślone historie.  

Mieszkaniec – spóźniłem się, ale pan dyrektor powinien być. Ja wcześniej nie mogłem zabrać 

głosu, gdyż to nie były sprawy różne. Dopiero teraz zabieram głos w sprawach różnych. 

Dlatego teraz zabieram głos, bo może byście powiedzieli, że nie mogę zabrać głosu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dlatego dobrze, niech to wybrzmi, żeby 

później nie było, że jedna radna sobie. 

Mieszkaniec – chcę by wszyscy radni wiedzieli jaka jest sytuacja. Teraz nagle bardzo się dba 

o seniorów. Seniorzy pracowali po 40-50 lat i nie mają opieki. Większą rehabilitację biorą ci 

niepełnosprawni, bo mają po 3.000 zł, niż ci seniorzy, którzy pracowali i w tej pracy stracili 

zdrowie, nogi, oczy, kręgosłupy i nie mają takiej pomocy. Dziękuję bardzo. 

 

O godz. 15.23 do sali obrad wrócił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – ja nie mogę się tutaj zgodzić z pana zarzutami. 

Ja rozumiem pana zdenerwowanie, ale jeśli chodzi o rehabilitację to my tutaj wszystkich 

traktujemy równo. Nie ma jakiegoś podziału, że seniorzy są lepiej traktowani. Osoby po 

zabiegach, operacjach w sposób inny, natomiast osoby młode na jeszcze innych warunkach. 

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie rehabilitacji zostały tutaj poczynione pewne starania przez 

pana dyrektora przychodni, jak i przez pana Wójta, ponieważ jest realizowany program Karta 

Seniora, gdzie mieszkańcy uprawnienie powyżej 60 roku życia są zapisywani na odrębną listę 

w ramach kolejki do rehabilitacji. Tutaj pana przypadek, jeżeli pana żona otrzymała 

skierowanie do rehabilitacji w trybie pilnym i rozumiem, że tutaj wszystkie możliwości 

zostały zastosowane, ponieważ z tego co tutaj wiem, osób, które korzysta z rehabilitacji jest 

bardzo dużo. To nie jest tak, że ktoś czeka tydzień, a inna osoba czeka 2 miesiące, a trzecia 

rok. Wszyscy są tutaj traktowani równo. Jest taka sytuacja po prostu, że z naszej rehabilitacji 

korzysta bardzo dużo mieszkańców naszej gminy, ponieważ nie wszystkie gminy również 

prowadzą taką rehabilitację i taka sytuacja nie tylko jest w naszym ośrodku zdrowia, ale 
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również w innych przychodniach. W Powiatowym Centrum Usług Medycznych, gdzie 

prowadzona jest rehabilitacja, też się tyle czeka na rehabilitację. Abyśmy tutaj znaleźli jakieś 

rozwiązanie, to nie ma takiego rozwiązania systemowego, by po prostu skrócić ten okres 

oczekiwania na tą rehabilitację. Są tutaj też mieszkań, jest pani, która jest członkiem rady 

społecznej. Jest pan … i osoby, które też tutaj korzystają z tej rehabilitacji. Ja nie spotkałem 

się z takimi zarzutami czy sygnałami, że mieszkańcy są niezadowoleni z tej rehabilitacji w 

naszym ośrodku zdrowia.  

 

O godz. 15.24 obrady sesji opuścił radny Marian Wilk 

 

Mieszkaniec – no to ja nie jestem zadowolony, dlatego mówię o tym i jestem dzisiaj na sesji. 

Mówię i przypominam. To dlaczego pan dyrektor uciekł wcześniej? Nie rozumiem, powinien 

poczekać do wniosków różnych, jest taki pkt. 

 

Mieszkaniec – ja mam tutaj 2 pytania do pana dyrektora ZGKiM. Pierwsze moja pytanie jest 

takie, czy do obowiązków Wice dyrektora należy w godzinach pracy korzystnie z 

komunikacji miejskiej? 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – nie, chyba, że udaje się w celach 

służbowych. 

Mieszkaniec – czyli 7 marca o godzinie 12.21 miał wyjazd służbowy do Kielc. 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – my już rozmawialiśmy, ja się też 

uniosłem. Kwestia jest taka, że ja 7 byłem na urlopie i co ja mogę panu odpowiedzieć, jak ja 

byłem wtedy na urlopie tego dnia. 

Mieszkaniec – dlatego się pytam, czy pan dyrektor już rozmawiał z panem Wice dyrektorem,  

co 7 czerwca robił o 12.21, bo ja pana Wice dyrektora spotkałem w komunikacji miejskiej.  

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – o 12.21 nie pytałem, gdyż po raz 

pierwszy słyszę, że o tej godzinie. Przyjmuję to. Zapytam. 

Mieszkaniec – drugie  moje pytanie jest takie, ile należy skarg napisać na zachowanie pana 

Wice dyrektora, aby to odniosło jakieś konsekwencje. Rozumiem, że na moją skargę muszę 

jeszcze troszkę poczekać, a zachowanie pana Wice dyrektora było wielce lekceważące moją 

osobę. 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – skarga jest rozpatrywana zgodnie z 

przepisami KPA i dostanie pan odpowiedź zgodnie z terminem wynikającym z przepisów.  

Mieszkaniec – jaki to jest termin? 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – 30 dni. 

Mieszkaniec – rozumiem, a czy pan wie, kiedy złożyłem pismo? 
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Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – no kiedy? 

Mieszkaniec – ja się pytam, czy pan wie? 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – wiem. 

Mieszkaniec – kiedy? 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – 2 czy 3 lipca. 

Mieszkaniec – trochę się pan myli, bo znacznie wcześniej o 5 dni. 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk – powiem panu tak: sprawdzę. Nie 

jestem w stanie z głowy odpowiedzieć, wszystko jest do wyjaśnienia.  

Mieszkaniec – rozumiem, dziękuję. 

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Krystyna Janiec – ja jeszcze chciałam zasygnalizować 

odnośnie rozmowy pana mieszkańca. Ja nie powiem, że  fizykoterapia źle działa. Działa 

bardzo dobrze, tylko największym problemem jest kontraktowanie usług. Jeżeli chodzi o 

usługi to kontraktuje je NFZ. Tutaj pan dyrektor nie zawsze ma możliwości zwiększenia 

ilości kontraktów usług. Raz na rok kontrakty są zawierane. Gdyby była to większa 

możliwość pertraktowania z NFZ, to wtedy byłaby większa ilość usług. Tutaj jest pacjentów 

bardzo dużo. Nawet chcąc zabiegać o rehabilitację jest zasada rejestracji na drodze 

komputerowej. Ja sama wiem doskonale, sama byłam po zabiegu i musiałam czekać prawie  

5 miesięcy, mimo iż zabieg miał być szybciej. Niestety są takie przepisy i nawet jak ktoś teraz 

dostanie skierowanie na zabiegi, to jest kolejka oczekujących. Tego nie można przeskoczyć. 

 

O godz. 15.28 obrady sesji opuściła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata 

Wójtowicz  

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jeżeli mogę, to jeszcze tak w uzupełnieniu na 

zakończenie tego tematu. To była też dyskusja m.in. na ten temat na ostatniej radzie 

społecznej przychodni. Kontrakt z NFZ na rehabilitację mamy w kwocie ok. 140.000 zł, z 

tym, że nadwykonania mamy już 40%. Jakiekolwiek tutaj działania, nie da się dołożyć 

sprzętu ani zatrudnić więcej rehabilitantów, bo nie będziemy w stanie uzyskać finansowania z 

NFZ, bo już mamy w tej chwili nadwykonania. Tak co roku jest, że ok. 40% to są 

nadwykonania, których tak naprawdę nie odzyskamy z NFZ. 

 

Radna Renata Posłowska – panie Wójcie, ja chciałam zapytać, ponieważ w kwietniu złożyłam 

wniosek na prośbę mieszkańców, o spotkanie z przedstawicielem Zakładów Surowców 

Cementowych i Mineralnych Piotrowice. Miało być to spotkanie z początkiem czerwca, bo tak 

rozmawiałam z  panią Moniką i czy jest termin tego spotkania? 
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O godz. 15.30 z sali obrad wyszedł radny Eugeniusz Czerwiak 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ja sprawdzę, czy były jakieś rozmowy i kiedy 

termin takiego spotkania może zostać ustalony. Będę nad tym czuwał. 

 

Radny Andrzej Kasperek – ja chciałbym wrócić jeszcze do tej rehabilitacji. Nie ma pana 

dyrektora, to może pan Wójt odpowie. Czyli rozumiem, że moce przerobowe rehabilitacji są 

większe niż dofinansowanie z NFZ?  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak, dlatego są nadwykonania. 

Radny Andrzej Kasperek – a dlaczego inne przychodni ogłaszają, że chcesz szybciej, to 

zapłać. Sam osobiście korzystałem, dopłacę i korzystam. Czy u nas  jest taka możliwość? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – czy tutaj jest taka możliwość jak pan powiedział - 

możliwość przerobowa, by zrobić jeszcze prywatne zbiegi, nie wiem. Ja mówię tylko i 

wyłącznie o zabiegach, które są realizowane na NFZ w ramach  kontraktu. Mamy 

nadwykonania i tak co roku jest to powtarzane. Można prywatnie, bo ja też korzystałem z 

usług rehabilitanta prywatnie, zapisywałem się i w ciągu 2 tygodni miałem zabiegi, ale to jest 

prywatnie. Płaciłem i tyle. U nas nie wiem czy jest taka możliwość. Trzeba będzie 

porozmawiać z dyrektorem. Natomiast dyskutujemy w tej chwili tak naprawdę o tej 

rehabilitacji, która jest w ramach kontraktu z NFZ. 

Radny Zbigniew Pyk – jest tama możliwość, bo żona korzystała. 

 

O godz. 15.32: 

 do sali obrad wrócił radny Eugeniusz Czerwiak 

 obrady sesji opuścił radny Zbigniew Pyk 

 

Radny Marcin Wojcieszyński – ja chciałabym poruszyć kwestie, bo dzisiaj  w ciągu naszej 

sesji rozmawialiśmy o zanieczyszczeniach zarówno tych niebezpiecznych pojemników i tego 

dzikiego wysypiska kamieni. Natomiast ja chciałbym tutaj poruszyć sprawę naszej kopalni w 

Bolechowicach, nieszczęsnej zresztą. Od wielu lat, jak państwu wiadomo walczymy z tymi 

nieprawidłowościami. Próbujemy je w jakiś sposób udowodnić. Jesteśmy odsyłani od urzędu 

do urzędu. Wspólnie z sołtysem zbieraliśmy podpisy i tak naprawdę nie mamy z nikąd 

pomocy. Na początku tego roku założyliśmy komitet społeczny mieszkańców. Kilku 

mieszkańców jest bardziej aktywnych, kilku mniej. Natomiast wspólnie próbujemy jakoś 

udowodnić te nieprawidłowości, które są widoczne gołym okiem. I tak 18 czerwca 2018 roku 

dostaliśmy pismo z WIOŚ, które tutaj po krótce chciałbym przytoczyć:  
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 „Zgodnie  z mapą satelitarną i podkładem ewidencji gruntów zakład przeróbczy, 

będący przyczyną większości zgłaszanych przez państwa interwencji położony jest w 

granicy działek 200/4 i 201/1. Zaznaczyć należy, że miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, daje możliwość pracy zakładu przeróbczego 

wyłącznie na terenie określonym symbolem C1PG, to jest obręb działki ewidencyjnej 

o numerze 201/1 (czyli ta druga jest nieprawnie wykorzystywana). Biorąc powyższe 

pod uwagę, a także mając na względzie dotychczasowe działania poczynione przez 

spółkę ograniczające emisję wtórną nie są wystarczające, tutejszy Inspektorat złożył 

wnioski do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach oraz 

Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, jako organów nadzorujących 

działalność kopalni, o podjęcie działań w zakresie własnych kompetencji 

zmierzających do dostosowania i funkcjonowania do zapisów znajdujących się w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie skierowano 

również pismo do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny z prośbą o zajęcie stanowiska czy 

funkcjonowanie kopalni Bolechowice jest zgodne z zapisami tego miejscowego planu 

w kontekście zakazów jakie wprowadza miejscowy plan w §6 dotyczącym 

prowadzenia działalności w granicach Chęcińsko- Kieleckiego Parku Krajobrazowego 

i jego otuliny. (...) 

Informujemy jednocześnie, że kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie 

gospodarowania odpadami wydobywczymi. Z uwagi na stwierdzone naruszenia 

Inspektorat wszczął postępowanie celem nałożenia na zakład administracyjnej kary 

pieniężnej.”  

I tutaj pytanie do pana Wójta, czy my będziemy mogli jako komitet społeczny mieszkańców 

otrzymać to stanowisko na piśmie, które macie państwo obowiązek wysłać do WIOŚ? Bo tak 

jak mówiłem, byliśmy już wszędzie, nawet w Ministerstwie Ochrony Środowiska i w 

niedługim czasie wybieramy się również do Prokuratury z racji tego, że niestety 

przedsiębiorca dopuścił się rażących nieprawidłowości. Mało tego, obecnie wszedł w grunty 

prywatne mieszkańców, które chciał usilnie chciał wykupić w ostatnim czasie, bo wiedział 

czym to grozi, a tak by miał na to papiery. Mamy już wszystkie wyliczenia i czekamy na 

resztę opinii. Także mam nadzieję, że gmina coś w tym kierunku zrobi. Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – będziemy oczywiście podejmować takie 

czynności i działanie, które będą zgodne z prawem i będziemy  informować o tym państwa na 

bieżąco. 

 

Mieszkaniec – ja kolejny raz chciałem się zwrócić do gminy i do pana Wójta o informację, 

jakie środki zostaną zabezpieczone w najbliższym budżecie dla mieszkańców spoza osiedla 
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Nowiny na wyminę piecy, nie tylko gazowych, ale także piecy na pellet, ale także 

odpowiadającej 5 klasie spalania. Ciągle uważam, że zostaliśmy potraktowani bardzo 

nieelegancko. Mieszkańcy Nowin dostali źródło ciepła za darmo. Jeden z panów, poprzednio 

sugerował, że zwrot kosztów mieści się w opłatach stałych. Jeżeli gmina jest bankiem i daje 

możliwości to ja też chętnie skorzystam z takiej możliwości, ponieważ wymian pieca na 

gazowy kosztuje ok. 12.000-15.000 zł. Gmina daje 3.000 zł. Jest to rzecz znikoma. 

Skierowano mnie już dwukrotnie do WIOŚ. Niestety nie ma możliwości uzyskania 2-óch 

opłat. W WIOŚ możemy się starać, dysponują niewielką kwotą i kto pierwszy ten dostanie i 

niekoniecznie 3.000 zł, może dostać 2.000 zł, bo dochody przekraczają jakąś tam kwotę. I 

może też w ogóle się nie załapać, bo za dużo zarabia. I jeżeli przygotowuje się budżet na 

przyszły rok, to ja chciałem się dowiedzieć, jakie środki na ten cel zostaną przeznaczone. Bo 

jeżeli na 2.000 mieszkańców i 1.000 ze szkołą, przeznacza się 8.000.000 zł, to ile przeznaczy 

się na pozostałe 4.000 czy 5.000, bo nie wiem ile jest dokładnie. W tym roku przeznaczono na 

ten cel 15.000 zł. Jak to się ma do traktowania mieszkańców, jako równych wobec prawa. 

Miasto Kraków, znam tą sytuację, chciała o zadbać o wszystkich, to powiedziała wszystkim. 

Dajemy 80% na zmianę źródła zasilania. Może to być gaz, ewentualnie miejska sieć 

ciepłownicza. U nas daje się jednym 8.000.000 zł, drugim się daje na 5.000 ludzi - 15.000 zł. 

Jest to bardzo krzywdzące dla nas. Nie wiem dlaczego. Chodzi prawdopodobnie o elektorat. I 

radni, nie wiem ilu radnych jest gminy z osiedla, potrafiło tak zmanipulować pozostałymi, bo 

mówiliśmy o nagrodach jakie pan Wójt przyznaje, a czy to nie jest nagroda dla mieszkańców 

osiedla, że dostali takie pieniądze? To jest nagroda. I nie mówmy, że pan Wójt wydaje takie 

pieniądze bezprawnie, bo mieszkańcy gminy też dostali nagrodę.  

Mieszkaniec – jakie nagrody? 

Mieszkaniec - nagrodę, za darmo dostaliście źródło ciepła.  

Mieszkaniec – jakie za darmo? Co pan opowiada. Przez 40 lat nie mieliśmy porządnej 

kotłowni.  

Mieszkaniec – proszę pana, ja też nie miałem porządnej kotłowni. Musiałem za własne 

pieniądze kupić sobie piec.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, jeżeli chodzi o wymianę 

źródła ciepła. Taki system dofinansowania istnieje dla mieszkańców w naszej gminie i nie jest 

to 15.000 zł, tylko w tym roku zabezpieczone jest 80.000 zł. W ubiegłym roku również na ten 

cel. W tej chwili nie jestem w stanie panu powiedzieć, jaką kwotę zabezpieczymy na rok 

przyszły w projekcie budżetu. Natomiast mogę tutaj powiedzieć, że pana głos jest kolejnym 

głosem, który jest w tej sprawie i będziemy chcieli również objąć dofinansowaniem na 

wymianę kotłów, kotły na paliwo stałe. Z tym, że kotły 5 generacji, czyli może być objęty 

również dofinansowaniem piec na ekogroszek bądź na pellet, na gaz również. Z tym, że na 
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paliwa stałe muszą być piece 5 generacji. Pewnie musimy się zastanowić nad zwiększeniem 

tej kwoty, bo przyznaję, że 3.000zł jest kwotą już małą. Będziemy chcieli tą kwotę 

podwyższyć. Natomiast nie jestem teraz w stanie panu zadeklarować, jaka to będzie kwota, 

bo po prostu musimy pewne rzeczy zaplanować i przeanalizować. Ale na pewno na przyszły 

rok  pojawi się datacja również do pieców 5 generacji na paliwa stałe. 

Mieszkaniec – o to chciałem prosić w imieniu mieszkańców spoza osiedla Nowiny.  

Mieszkaniec – to co pan mówił, to pan kłamie, że osiedle Nowiny dużo dostaje. Niech mi pan 

powie, co dostaję? Jakie pieniądze dostaję? To, że nowa kotłownia. Tak? Czy pan wie, ile my 

płacimy co miesiąc przez tyle lat? Rocznie od każdego bloku 20.750 zł prócz tego opłata za 

przepalony GJ. Co pan takie rzeczy opowiada? Tu ludzie pracowali w cementowni, we 

wszystkich zakładach, korzystali z tego, zdrowie tracili i potrzebują mieć nowoczesną 

kotłownię. Ta kotłownia powinna być już 10 lat temu wybudowana, a nie teraz. U nas to się 

tak buduje przed wyborami, wszędzie się wszystko buduje przed wyborami, żeby potem 

zbierać jakieś żniwo. Proszę nie mówić, że my tu coś dostajemy. Z nas jeszcze są ściągane 

podatki i inne.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –  mogę jeszcze słowo do pana, który się przed 

chwilą wypowiadał. Słowo o tym, że jakaś inwestycja, w tym przypadku kotłownia, została 

zrobiona przed wyborami, jest co najmniej nie na miejscu. Doskonale pan sobie zdaje sprawę, 

bo wielokrotnie o tym mówiłem, że wykonanie tej kotłowni to nie był tylko okres od maja do 

października 2017 roku. Sam projekt był wykonywany przez firmę projektową pół roku. 

Uzyskanie wszelkich pozwoleń, przeprowadzenie postępowania w ramach zamówień 

publicznych też trwał. Czy miałem czekać do kolejnego roku, aby był rok po wyborach?  

Mieszkaniec – panie Wójcie, ja tego nie neguję, przecież kotłownia została oddana.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –  przecież sam pan powiedział, że wykonałem 

kotłownie przed wyborami. Czy ja miałem czekać jeszcze rok? 

Mieszkaniec – nie, dobrze, że pan zrobił.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –   to dlaczego pan używa takich sformułowań? 

Mieszkaniec – ja tylko powtarzam, że jak mieszkam tu tyle lat, że przed wyborami się coś 

robi, a nie sugerowałem to do pana. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –  ale formułuje pan stwierdzenia, które są dla mnie 

w tym momencie krzywdzące. 

Mieszkaniec – ale w tym roku są wybory, a w zeszłym to nie było. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –  a kiedy kotłownia została wykonana?  

Mieszkaniec – 3 października została uruchomiona kotłownia w 2017 roku. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz –  w 2017 roku, więc nie mówimy, że w roku 

wyborczym.  
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Mieszkaniec – ja ogólnie powiedziałem, że się coś robi przed wyborami. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły  

do Biura Rady w okresie między sesjami: 

 pismo mieszkańców Sołectwa Kowala (adresowane do Wójta Gminy i Rady Gminy) - 

sprzeciw co do powiększenia obszaru górniczego firmy Lafarge 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wszystkie pisma są dla radnych do wglądu 

w biurze rady. 

 

O godz. 15.44 obrady sesji opuścili: 

 Sołtys Sołectwa Szewce-Zawada Ewa Fudali  

 Sołtys Sołectwa Bolechowice Zbigniew Jantura 

 

Radny Łukasz Gryń – ja chciałem w związku z tym pismem, do pani radnej Posłowskiej. 

Miałem okazję zapoznać się tym pismem i ten sprzeciw, który uważam jak najbardziej za 

słuszny, to jest w ten wniosek czy też pismo, w treść jest wpleciona zupełnie nie wiem skąd 

taka sentencja dotycząca, że mieszkańcy zdając sobie sprawę, zacytuję dokładnie:  

 „Może się to wiązać z większymi wpływami do budżetu gminy, natomiast po 

dwukrotnym zablokowaniu przez grupę radnych środków na przebudowę drogi 

powiatowej w Kowali, z której to mieszkańcy korzystają, mamy obawy co do 

wykorzystania środków w naszym sołectwie”.  

Ja tak podkreślam, że jedna spraw nijak się nie ma do tego wniosku. Natomiast ja do pani 

radnej to apeluję. Ja miałem okazję rozmawiać z dwójką osób, która podpisała się pod tym i 

tak na dobrą sprawę to chyba nie wiedzieli pod czym się podpisują. Więc proszę też zwracać 

uwagę do kogo jakie informacje pani przekazuje. Bo przekazuje pani wielokrotnie takie 

informacje trochę daleko idące i mijające się trochę z prawdą. Proszę zważać na to, że do 

kogoś to pani mówi i ktoś te informacje powiela i przekazuje dalej. Uważam to co najmniej za 

niestosowne, wrzucanie takiej kwestii w słuszny zarzut, który państwo podnosicie. I sama 

sentencja, żeby wszystkie sprawy kierować do pani, to ja bym to skonkludował w taki sposób 

– sama sobie pani pismo napisała, sama sobie zawnioskowała, aby wszystkie odpowiedzi były 

kierowane. Proszę się na drugi raz naprawdę zastanowić, co pani robi. Dziękuję. 

 

O godz. 15.44 obrady sesji opuścił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 

Radna Renata Posłowska – pismo to było zredagowane na spotkaniu w plenerze przez 

mieszkańców sołectwa Kowala. Były tam nie tylko mieszkańcy Kowali, ale też z Kowali 
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Malej i uczestnicy sesji nadzwyczajnej, która miała miejsce dwukrotnie i dwukrotnie na tej 

sesji byli. Pan wybaczy panie radny, ale to nie jest pana teren i za treść ja odpowiadam. 

Mieszkańcy zostali poinformowani, zredagowane pismo zostało na głos przeczytane głośno i 

potem każdy podpisując się mógł przeczytać jeszcze raz, bo ja o to poprosiłam, aby zapoznali 

się z tym pismem, bo było pisane praktycznie przy mieszkańcach. Natomiast jeśli ktoś 

odpowiedział panu w ten sposób, to pozwoli pan, że ja odpowiadam za te pisma i pouczenia z 

pana strony wybaczy pan są co najmniej nie na miejscu, tym bardziej, że to nie dotyczy pana 

okręgu.  

Radny Łukasz Gryń – właśnie w kwestii okręgów pani radna, skoro pani apeluje, że to nie 

dotyczy mojego okręgu to ja mogę się zwrócić o to samo do pani. Miałem telefon ok. 3-4 dni 

temu od mieszkańca Kowali, którego posesja znajduje się na terenie okręgu wyborczego, z 

którego ja startowałem, bo dowiedział się od pani, że jest planowana budowa chodnika przez 

całą długość Kowali. Przyznam szczerze nie są mi znane takie fakty, jako miało by to 

nastąpić, tym bardziej teraz, jeszcze przed kwestią przebudowy i wymiany wodociągów. 

Więc pani radna apeluję, skoro ja mam się dostosowywać do tego, aby się nie wtrącać się jak 

gdyby w pani okręg wyborczy, to bardzo serdecznie panią proszę, by pani zrobiła to samo.  

Radna Renata Posłowska – oczywiście ja udzieliłam takiej informacji, że wymiana 

chodnika jest jak najbardziej możliwa, ale dopiero po wymianie wodociągów. Innej 

możliwości nie ma, bo to są pieniądze po prostu wyrzucone w błoto. Jeżeli ktoś tak panu 

przekazała, to przykro mi ludzie różnie odbierają i przekazują informacje. Ja za treść przekazu 

nie odpowiadam.   

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły  

do Biura Rady w okresie między sesjami: 

 pismo mieszkańców Nowiny dot. przydziału mieszkania socjalnego 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja się zwróciłam o opinię prawną do pani 

radcy prawnej, ponieważ nie byłam pewna czy my mamy takie kompetencje. Po otrzymaniu 

opinii prawnej udzieliłam odpowiedzi. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – jeżeli chodzi o mieszkania socjalne, to jest 

powołana komisja mieszkaniowa składająca się z przedstawicieli GOPS, Urzędu Gminy i 

ZGKiM. Wszystkie podania rozpatrywane są z obowiązującym regulaminem, przez komisję 

mieszkaniową.  

 

 pismo z MSWiA Departament Administracji Publicznej - odpowiedź na pismo znak: 

BR.VII.0004.6.2.2018 dot. zmian w TERYCIE 

 pismo z RIO w Kielcach (adresowane do Wójta Gminy) dot. przygotowywania 
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osobnych projektów uchwał na każda zmianę w budżecie Gminy dot. inwestycji 

 pismo Dyrektora Przychodni Nowiny SPZOZ (adresowane do Przewodniczącej Rady 

Gminy oraz do wiadomości Radnych Gminy) dot. podejmowanej działalności 

Przewodniczącej Rady Gminy dot. ochrony zdrowia w gminie + odpowiedź na w/w 

pismo 

 

O godz. 15.50 z sali obrad wyszła radna Edyta Giemza 

 

 pismo od mieszkańców Kowali (adresowane do Wójta Gminy i Rady Gminy) - 

wniosek o budżetu gminy na 2019 rok (drogi dojazdowe w Kowali) 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie ma pana Wójta, a to pan Wójt musi 

podjąć decyzję, bo tu można by wywnioskować, że jest to wniosek do projektu na 2019 

rok. Czyli ja przedekretuję pismo do pana Wójta. 

 

 pismo Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny (adresowane do Wspólnoty Mieszkaniowej 

Parkowa 7 Nowiny, do wiadomości Rady Gminy) dot.  drogi dojazdowej do bloku 

 pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - przekazanie 

uchwały Nr XLIV/623/18 Sejmiku Woj. Św. z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 

podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze 

 pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Nr RG-XLIII/536/18 z dnia 

28.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu zbadania sytuacji finansowej 

budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy w okresie od 2015 do 

2018 rok + wyjaśnienia  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformował, że czekamy na dalszą 

korespondencję. 

 

O godz. 15.52: 

 obrady sesji opuścił Sołtys Sołectwa Wola Murowana Władysław Zapała 

 z sali obrad wyszedł Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek 

 

 pismo z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (adresowane do mieszkańca Kowali, do 

wiadomości Rady Gminy) - odpowiedź na pismo  w sprawie nadania nazwy ulicy 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformował, że w dniu dzisiejszym 

rada gminy podjęła uchwałę o nadaniu nazwy  ul. Kryształowej w Kowali 
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- w/w pisma do wglądu w biurze rady 

 

Ad. 16 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

O godz. 15.53 do sali obrad wrócili: 

 Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek 

 radna Edyta Giemza 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła interpelacje, które wpłynęły  

do Biura Rady: 

 interpelacja radnego Łukasza Grynia w sprawie organizacji pracy Ośrodka Zdrowia w 

Nowinach + odpowiedź  

- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu 

- w/w odpowiedź na interpelację stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu 

 

Radny Łukasz Gryń – odniosę się tak właściwie po krótce, bo wspominałem już, że 

właściwie w udzielonej odpowiedzi na moją interpelację właściwie nic z tego wynika. Pan 

Wójt kwestionuje formę interpelacji. Wypada mi znów tylko skonkludować, że mamy dobrze 

w ośrodku zdrowia, w jednym jak i drugim. Widzę też, że współpraca między jednostkami 

OSP układa się rewelacyjnie. Wypada mi tylko zadać pytanie do pana Wicewójta – skoro jest 

tak dobrze, jak mawia klasyk, jak mówicie, to dlaczego jest tak źle? Dziękuję. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – panie Łukaszu tego nie wiem, bo często 

wydaje mi się, że jest tak, że niektórzy nie doceniają tego, co mają. Zarówno jeśli chodzi tutaj 

o funkcjonowanie straży - naprawdę obiektywnie mówiąc od początku kadencji, dziwię się, 

że jest taka sytuacja związana z jednostkami, ponieważ w innych gminach myślę, że zarządy i 

jednostki mogą pomarzyć, żeby było takie finansowanie, jak jest u nas i takie wsparcie ze 

strony Wójta i rady. Nie mówiąc już o sprzęcie, wyszkoleniu, remizach. Tego nie potrafię 

zrozumieć. Otaczamy wsparciem, pomocą bez względu, która jednostka się do nas zwróci. 

Dla mnie jest też tutaj takie niepokojące, że czasem naprawdę niektórzy nie doceniają tego co 

mają. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie ośrodka zdrowia to oczywiście wszyscy chcieliby, żeby 

lekarzy było jak najwięcej. Ale szanowni państwo, w innych gminach można powiedzieć, że 

w powiecie kieleckim może w 2-3 gminach funkcjonuje samorządowy zakład  podstawowej 

opieki zdrowotnej. W większości są niepubliczne zakłady. Jest jeden, góra 2-óch lekarzy. U 

nas tych lekarzy jest naprawdę wystarczająco. Teraz jeszcze dyrektor poczynił starania, żeby 

też była zwiększona obsada lekarska. Jest prowadzona rehabilitacja, są programy 
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profilaktyczne. A że odszedł jeden lekarz. Przecież szanowni państwo my na siłę  nikogo nie 

zatrzymamy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to może ja dopowiem. Nikogo nie 

możemy zatrzymać, ale tak po ludzku, człowiek, który 14 lat pracował u nas i odchodzi na 

zasadzie wypowiedzenia, to czy nie daje coś do myślenia? Czy nie warto było rozmawiać? 

Pan tego nie wie, ale ja wiem. To była trauma na osiedlu po odejściu. dlatego te podpisy, 

które trafiły do pana Wójta, to był dowód tego, że oprócz tego, że to był lekarz, ale to też był 

człowiek. A jeżeli chodzi o strażaków to ja podkreślę tutaj - panie Wójcie proszę nie 

porównywać, bo trzeba też porównać dochód innych gmin. Dlaczego my mamy nie 

partycypować w kosztach, skoro my jesteśmy jedną z najbogatszych gmin. A straż to powinna 

być priorytet. To służą bezinteresownie. Nie idą do urzędu od 7.00 do 15.00. Służą dzień i 

noc, narażając swoje zdrowie. Także trzeba tu przyklaskiwać, szacunek dać i co możemy 

powinnyśmy robić, żeby oni otrzymywali. I nie ma co porównywać, że w innych gminach. W 

innych gminach takich dochodów nie ma, ale i nie mają nagród takich ani wynagrodzeń. 

Radny Andrzej Kasperek – jak już teraz rozpoczęliśmy tutaj temat, to brać strażacka potrafi 

się zjednoczyć i też uderzyć w drugą stronę. Panie Wójcie czym się pan cieszy teraz, chwali? 

Weźmy sąsiadów, gminę Chęciny - ilość mieszkańców, dochód i w tej chwili budują  

4 remizy. Są 2 samochody nowe. W tej chwili mają sprzęt na tym samym poziomie, co my. 

Gmina Morawica – 13 jednostek. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – panie prezesie, to proszę mi powiedzieć czego 

panu brakuje, jeżeli chodzi o działalność pana jednostki? Poza tym, że może brakuje osób. 

Radny Andrzej Kasperek – dzięki temu, że leżymy w domu i nie chodzimy za tym.  

 

O  godz. 15.58 obrady sesji opuścił Sołtys Sołectwa Zgórsko-Zagrody Stanisław Kobiec 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła: 

 odpowiedź na zapytanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 23.05.2018 r. w 

sprawie alkoholu w placówce oświatowej 

- w/w odpowiedź na zapytanie stanowi Załącznik Nr 10  do protokołu 

 

Ad. 17 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 15.59 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku 

obrad zamknęła obrady XLIV Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.  

 

Na tym protokół zakończono. 
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Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych. 

 

W załączeniu do protokołu: 

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

 Zał. Nr 2 – Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami; 

 Zał. Nr 3 – Program „Wakacje w Gminie”; 

 Zał. Nr 4 – uchwała Nr 2832/2018 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 13 

kwietnia 2018r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny za 2017 rok; 

 Zał. Nr 5 – uchwała Nr 2867/2018 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 14 

czerwca 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny w sprawie absolutorium; 

 Zał. Nr 6 – prezentacja Wójta Gminy nt. budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny 2017 

roku; 

 Zał. Nr 7 – prezentacja radnego nt. budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny 2017 roku; 

 Zał. Nr 8 – interpelacja radnego Łukasza Grynia w sprawie organizacji pracy Ośrodka 

Zdrowia w Nowinach; 

 Zał. Nr 9 – odpowiedź na w/w interpelację radnego Łukasza Grynia;  

 Zał. Nr 10 – odpowiedź na zapytanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 

23.05.2018 r. w sprawie alkoholu w placówce oświatowej. 

 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczyła: 

                                                                             

          Alina Jedynak                             Zofia Duchniak  


