Protokół Nr XLIX/18
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 18 października 2018 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 11.01, zakończenie godzina 13.32.
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,
 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego,
 Pani Grażyna Górecka – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych,
 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 Marta Herbergier – redaktor „Głosu Nowin” i Facebook-a Gminy,
 mieszkańcy gminy.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
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4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
8. Informacja

z

analizy oświadczeń

majątkowych

złożonych

Wójtowi

Gminy i

Przewodniczącej Rady Gminy.
9. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
10. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Rady Gminy SitkówkaNowiny za miniony okres 2018 roku.
11. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Uroczyste zakończenie kadencji 2014-2018.
14. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji
Obrady XLIX sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 otworzyła
o godz. 11.01 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 oraz mieszkańców.

Ad. 2
Stwierdzenie prawomocności obrad
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 poinformowała, że porządek obrad radni
otrzymali, jest przełożony na tablety radnych. Zapytała czy ktoś ma uwagi do porządku obrad
dzisiejszej sesji.
Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sesja będzie przebiegała
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zgodnie z porządkiem obrad, który radni otrzymali.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XLVII 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.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem
protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2018 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”.

Ad. 5
Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że ponieważ do dnia
dzisiejszego radni nie mieli protokołu do wglądu, on jest sporządzony, będzie od dziś do
wglądu. Wobec tego Rada Gminy nie będzie głosować tego, czego nie widziała.

Ad. 6
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie
z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, tj. od 28.09.2018 r. do 18.10.2018 r.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
Radny Waldemar Kasprzyk – panie Wójcie, bo chciałem dopytać o jedną rzecz, bo pan
powiedział, że montowane są wiaty przystankowe, czy zamontowane, zrozumiałem. A była
sytuacja tego typu, że zgłaszaliśmy, żeby tutaj koło szkoły podstawowej była taka wiata
przystankowa. I miała być zrobiona w okresie wakacyjnym. Dziękuję.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jesteśmy w trakcie, chyba zostały już zakupione,
będzie niedługo montaż, także jest to w trakcie realizacji. Tutaj był mowa o takim zadaszeniu,
o daszku nad przystankiem. Podobnie przed szkołą podstawową w Bolechowicach. Zostanie
to zrealizowane w ramach tych zakupów.

Ad. 7
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
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Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – pani Przewodnicząca, szanowni państwo radni.
Razem z Wójtem wczoraj uczestniczyliśmy w ostatnim w tej kadencji Zgromadzeniu
MZWiK. Było to podsumowanie ostatniej kadencji działalności MZWiM. Z najważniejszych
uchwał jakie były podjęte to uchwała w sprawie zmian w budżecie oraz wpf. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję bardzo. Panie Wójcie to ja mam
pytanie odnośnie MZWiK w Kielcach. Otóż wczoraj pojawiło się właśnie, i o czym pan
Wicewójt mówił, pojawiło się również zdjęcie ostatniej kadencji. I ze zdumieniem spojrzałam
na to, ponieważ w marcu rada podjęła uchwałę, wolą rady było odwołanie Wicewójta pana
Łukasza Barwinka, który był drugim przedstawicielem do reprezentowania Gminy SitkówkaNowiny w Zgromadzeniu MZWiK – wyznaczony oczywiście był pan Barwinek przez radę.
Do dokonania tej uchwały został zobowiązany pan panie Wójcie. Proszę zatem o informację
dlaczego nie zrealizował pan tej uchwały.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. To jest
nieprawda, że nie zrealizowałem uchwały. Uchwała zgodnie z moim obowiązkiem została
przekazana do MZWiK. I MZWiK po analizie uchwały, która została podjęta przez Radę
Gminy w dniu 23.03.2018 roku, stwierdził, że nie dokonano żadnej zmiany jeżeli chodzi o
przedstawicieli gminy w MZWiK.
Dodam, że treść uchwały, odsyłam państwa do treści uchwały. I na podstawie tej treści
uchwały, możecie państwo sprawdzić, pani Przewodnicząca też może to sprawdzić czy
uchwała została wysłana. Uchwała została wysłana do MZWiK. Przez MZWiK była też
analizowana i tak jak powiedziałem: Przewodniczący wraz z Zarządem MZWiK i
prawnikami, którzy się też tym zajmują, stwierdzili, że nie dokonano żadnej zmiany w
składzie MZWiK jeżeli chodzi o przedstawicieli Gminy Sitkówka-Nowiny. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie, ale MZWiK nie jest
organem uprawniającym do uchylenia uchwały, która była wolą rady. Więc to rada
zdecydowała o tym przedsięwzięciu, nie MZWiK.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani Przewodnicząca jeszcze raz: odsyłam do
treści uchwały. Proszę się zapoznać dokładnie z treścią uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – zapoznałam się panie Wójcie dokładnie.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ja mówię tylko tyle: z analizy prawnej podjęcia
dokonanej uchwały wynika, że nie dokonano żadnej zmiany jeżeli chodzi o przedstawicieli
Gminy Sitkówka-Nowiny.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie organem do uchylenia
uchwały jest Wojewoda. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakiś pytania w tym zakresie?
Nie ma. Wobec tego przechodzimy do pkt 8.
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Ad. 8
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy i
Przewodniczącej Rady Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak odczytała:
 Informację Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych
- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu
 Informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2017 oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji
2014-2018
- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że przesyłając do Urzędu Skarbowego
oświadczenia majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji, poinformowała, że
ostania sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny kadencja 2014-2018 podczas, której zostanie
przedstawiona „Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy i
Przewodniczącej Rady Gminy”, odbędzie się w dniu 18 października br.
Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 9
Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018
- w/w informacja do wglądu w biurze rady
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w informacja była przedmiotem
dyskusji na posiedzeniach komisji rady.
Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 10
Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Rady Gminy SitkówkaNowiny za miniony okres 2018 roku
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Radny Marcin Wojcieszyński - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki
Społecznej i Zdrowia odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za miniony okres 2018
roku.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu
Radny Marcin Wojcieszyński - Przewodniczący Komisji Doraźnej powołanej w celu
zbadania sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy w
okresie od 2015 do 2018 roku odczytał sprawozdanie z działalności Komisji.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu
Radny Waldemar Kasprzyk - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za miniony
okres 2018 roku.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu
Radny Waldemar Kasprzyk podziękował wszystkim radnym z komisji oraz pracownikom
Urzędu Gminy.
Radny Łukasz Gryń - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odczytał
sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za miniony okres 2018 roku.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu
Radna Edyta Giemza - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie z
działalności Komisji za miniony okres 2018 roku.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu
Radny Artur Podczasiak - Przewodniczący Komisji Inwestycji, Zagospodarowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za
miniony okres 2018 roku.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wszyscy przewodniczący odczytali swoje
sprawozdanie. Przechodzimy do kolejnego pkt, czyli przechodzimy do bloku uchwał.
Pierwszym projektem bloku uchwał jest wprowadzenie zmian w Statucie Gminnym.
Pan Wójt, proszę bardzo panie Wójcie.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani Przewodnicząca i szanowni państwo radni, ja
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mam pytanie jakim porządkiem obrad państwo pracujecie, obradujecie?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie porządkiem obrad, który
został przedstawiony radnym na podstawie projektów, które przez pana wpłynęły do biura
rady.
Radny Artur Podczasiak – pani Przewodnicząca
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – bardzo proszę.
Radny Artur Podczasiak – zgodnie z projektem porządku obrad podpisaną przez panią, po
sprawozdaniach Przewodniczących Komisji są wolne wnioski i informacje, sprawy różne,
interpretacje i zapytania radnych. To nie wiem o jakie uchwały chodzi?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to chyba nie wszyscy mamy jednak.
Radny Artur Podczasiak – chwileczkę, ja dostałem. Dostałem. Na tablicy ogłoszeń przez
panią podpisany porządki obrad są porozwieszane i w Urzędzie Gminy, no i żadnych zmian
do budżetu, do projektu nie było. I nie mam ja w swoim porządku obrad uchwał.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie radny, chwileczkę oddam panu głos.
Panie radny projekt to jest projektem i ja podpisałam projekt porządku obrad w biurze rady. I
to jaki został powieszony na tablicach ogłoszeń, ja za to nie odpowiadam.
Radny Artur Podczasiak – ale zaraz, zaraz, pani Przewodnicząca jeśli tu jest pani
konkretnie: Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak, no więc podpisane, no to albo ktoś
nadużył i należy to zgłosić to do Prokuratury, że ktoś się pod panią podszył. No ja nie wiem.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to był panie radny projekt pierwotny, to
jest tylko projekt, on nie był przegłosowany i wobec tego zmieniłam w tym samym dniu
porządek obrad. A wolni mi.
Radny Artur Podczasiak – ale ja tego nie mam. Pani Przewodnicząca
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to zrobimy przerwę i pan zapozna się z
projektem obowiązującym
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – czy mógłbym coś powiedzieć?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – już zaraz panu oddam głos. Teraz proszę
panie Wójcie.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, pani Przewodnicząca
podpisała porządek obrad w dniu 10 października i ten porządek obrad został przez panią
podpisany i został też on opublikowany. I on wisi na tablicach ogłoszeń. Zresztą pani w dniu
11 października przekazała mnie, jak i też współpracownikom, zaproszenie na sesję dzisiejszą
z podpiętym porządkiem obrad. Nie może pani mówić, że to jest projekt. To jest porządek
obrad, który został podpisany przez panią, Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
przypominam pani, że zwołanie sesji zwyczajnej odbywa się w ten sposób, że na 7 dni przed
sesją podpisuje pani porządek obrad, do którego można bądź też nie, ale dołącza się
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odpowiednie materiały i przekazuje się do wiadomości radnym, mieszkańcom, itd. I wszelkie
zmiany, pani to podpisała 10 października, i wszelkie zmiany po podpisaniu tego porządku
obrad muszą się odbyć za zgodą Rady Gminy na sesji. Nie może pani sobie dowolnie tego
porządku obrad zmieniać wg pani widzimisię. To co się znajduje w tabletach, można to
określić wirtualną rzeczywistością, natomiast to co obowiązuje zgodnie z prawem, to jest
porządek obrad podpisany przez panią w dniu 10 października. I chcąc dzisiaj przeprowadzać,
tak jak pani chce przeprowadzać głosowanie nad projektami uchwał, należało na początku
sesji rozszerzyć porządek obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie, porządek obrad w
odpowiednim czasie był dostarczony. Projekt, każdy projekt to jest tylko projektem. Porządek
obrad jest wtedy kiedy zostanie przegłosowany.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – proszę panią mecenas o zabranie głosu.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – już chwilę, zaraz po kolei. Pani Edyta
Giemza.
Radna Edyta Giemza – pani Przewodnicząca, zgodnie z sms-ami, które dostajemy z Urzędu
Gminy jest tak. Radna Edyta Giemza odczytała sms z dnia 10.10.2018 r.
Radna Edyta Giemza – 10 października dostaliśmy taki porządek obrad i więcej zmian nie
było. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę bardzo radny Wojcieszyński, zaraz
będzie pani mecenas.
Radny Marcin Wojcieszyński – nie wiem skąd pani Giemza ma taki porządek obrad, bo my
nie dostajemy od jakiegoś czasu w wersji papierowej, tylko w wersji elektronicznej i chyba
wszyscy tego się trzymamy. Dostaliśmy sms-a, że dostaliśmy właśnie 10-go o 12.33
dokładnie, że odbędzie się ta sesja. To jest ten sam sms. I radni otrzymali na tablety porządek
obrad. Ja na tablecie mam właśnie taki porządek obrad
Radna Edyta Giemza – 10-go otrzymaliśmy porządek obrad
Radny Marcin Wojcieszyński – ja pani nie przerywałem
Radna Edyta Giemza – który był na tablicy ogłoszeń ogłoszony.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę bardzo teraz pani mecenas.
Radca prawny gminy Janina Michalska – dziękuję pani Przewodnicząca. Ja powiem jak
powinno być a państwo to ocenicie. Ja powiem jak powinno być zgodnie z przepisami prawa.
W dniu 10 października pani Przewodnicząca podpisała porządek obrad i ustaliła porządek obrad
na sesję w dniu dzisiejszym, czyli 18 października o godz. 11.00. Odbyło się to zgodnie z
przepisami, zgodnie ze Statutem Gminy, który to w §27 ust. 4 i ust. 9 mówi w ten sposób:
 „4.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się
radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
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9.Terminy, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 rozpoczynają bieg od dnia następnego po
doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia, w którym odbywa się sesja.”.
Wszystkie inne powiadomienia, które są z naruszeniem tego przepisu, bo przypominam państwu,
Statut jest aktem prawa miejscowego jeżeli chodzi o teren gminy jest to dokument czy akt
prawny równy temu jak jest akt ustawowy.
Analizując tą całą sytuację: pan Wójt złożył wniosek bodajże 9 października w trybie art. 20
ust. 3 o sesję na której uczestniczyliśmy w dniu 16-go. W porządku obrad przedłożonym przez
pana Wójta znajdowało się szereg uchwał. I jak pani Przewodnicząca zdecydował o tym, że
podzieli to, to już nie będę się wypowiadać, bo wypowiadałam się we wtorek na ten temat,
słusznie czy niesłusznie, to w takiej sytuacji jeśli pani Przewodnicząca chciała, aby te uchwały 15 tych pozostałych, znalazło się w porządku obrad dzisiejszej sesji, to zgodnie z przepisami
prawa ten porządek obrad przesłany przez panią Przewodniczącą w dniu 10 października nie
zawierający projektów tych uchwał, powinna zostać dzisiaj rozpoczęta sesja na takim porządku a
wszystkie te projekty uchwał zostały wprowadzone pod obrady w trybie art. 20 ust. 1a ustawy o
samorządzie gminnym, a brzmi on w ten sposób:
 „Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady.”.
I nie zgadzam się pani Przewodnicząca z pani stwierdzeniem, że porządek obrad, który pani
przesyła to jest tylko projekt – nie jest to projekt. Jest to dla radnych, wiążący ma charakter. A
wszystkie zmiany mogą być dokonywane w trybie wspomnianego przed chwilą art. 20 ust. 1a
ustawy o samorządzie gminnym. To czy się pani Przewodnicząca ze mną zgadza czy nie, to jest
odrębna sprawa. Natomiast tak brzmią przepisy i inaczej nie można tego interpretować. Dziękuję
bardzo.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pani mecenas, jeżeli chodzi o dni kiedy
mają być materiały dostarczone, to z pewnością pani o tym wie, że są różne wykładnie, rożne
orzeczenia sądów i nie ma ujednolicenia. To jest też interpretacja. Nie mniej jednak radni
otrzymali porządek obrad z uwzględnieniem uchwał i ja prowadzę dzisiejszą sesję wg
porządku obrad.
Radca prawny gminy Janina Michalska – pani Przewodnicząca ja tylko powiem i ostrzegę, że
uchwały, które są podjęte, należy podkreślić, że podjęta przez radę gminy uchwała, która nie
była ujęta w porządku obrad zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady, ani nie została
wprowadzona do porządku obrad przez radę w trybie art. 20 ust. 1a, jest objęta wadą
nieważności.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuje pani. Czy ktoś jeszcze?
Radny Andrzej Kasperek – chciałem zapytać, dopowiedzieć - pani Przewodnicząca czy
radca prawny jest z jednej strony, czy nie mógł podpowiedzieć tego wcześniej też?
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Radca prawny gminy Janina Michalska – to jest pytanie do mnie. Nikt mnie o to nie pytał,
z tym porządkiem w tej chwili jestem zapoznana.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję bardzo. Czyli jeżeli to jest
naruszenie, kolejne naruszenie wobec mojej osoby to jest organ, który mnie może
zdyscyplinować.
Radny Artur Podczasiak – pani Przewodnicząca jestem zdumiony pani wypowiedzią, bo nie
rozumiem – 7 dni to dla pani jest 8 dni? Mniej, więcej? Pani mecenas powiedziała konkretnie
przepis. I jak można dodawać swoje interpretacje.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie swoje panie radny, ja czytam
orzeczenia. I to jest kontrowersyjne. I ja pana jeszcze zapoznam z tymi orzeczeniami, które
są. Są różne interpretacje i nawet jest, że to jest bolączką, nie ma wykładni jednoznacznej.
Proszę bardzo pani mecenas.
Radca prawny gminy Janina Michalska – dziękuje pani Przewodnicząca, ale muszę to
powiedzieć: pani Przewodnicząca z całym szacunkiem, proszę przeczytać w §27 ust. 9 Statutu
naszej Gminy Sitkówka-Nowiny. Tam nie ma pola do interpretacji. O interpretacjach możemy
mówić wtedy, kiedy ustawodawca faktycznie nie precyzuje tych dni
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – Statuty też tego nie regulują.
Radca prawny gminy Janina Michalska – tak, zgadzam się z panią i wtedy mówimy o
interpretacjach, kiedy Statuty też tego nie regulują. To wtedy możemy mówić o interpretacjach.
Natomiast jak Statut Gminy stanowiący akt prawa miejscowego mówi o tym wyraźnie, to po co
państwo radni, organ uchwałodawczy w gminie, wprowadza coś takiego. No to jest bez sensu.
To państwo wprowadzacie coś a potem sami się do tego nie stosujecie. Ja mówię ogólnie o
radnych, nie personalizuje tutaj, bo być może pani Przewodnicząca powie, że pani tego Statutu
nie uchwalała, bo być może tak jest, bo ja nie pamiętam.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – no ma dużo do życzenia, to wiemy
wszyscy.
Radca prawny gminy Janina Michalska – i nie chcę w tej chwili wchodzić w to. Natomiast
mówię generalnie – organ uchwałodawczy, jakim jest rada, po to coś uchwala, po to coś
precyzuje, aby później do tego się stosować, a nie mówić, że są różne interpretacje. Nie zgadzam
się pani Przewodnicząca, z całym szacunkiem do pani, że tutaj można w jakiś sposób cokolwiek
interpretować. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dlatego będzie kolejny wniosek i organ,
który jest uprawniony do zwrócenia mi uwagi, ja się dostosuję do sankcji, jeżeli takie będą.
Bardzo proszę radny.
Radny Andrzej Kasperek – pani mecenas to bardzo dobrze, to dlaczego zgodnie z Statutem
zostały puszczone dwie sesje on-line, gdzie pani nie podpowiedziała, że coś takiego nie jest.
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie było w zapisie w Statucie.
Radca prawny gminy Janina Michalska – sesje on-line są obligatoryjne, dopiero będą
obligatoryjne od nowej kadencji, czyli od tej kadencji której odbędą się wybory w najbliższą
niedzielę. Wycieczki osobiste pan do mnie stosuje, dlatego odpowiadam panu panie radny. To,
że zostały wcześniej zakupione tablety w naszej gminie, i to że te sesje zostały, że tak powiem
nazwijmy to kolokwialnie – puszczone on-line - to nie jest żadnym naruszeniem. Natomiast nie
ma tego obowiązku. Gdyby one nie zostały puszczone on-line – też kolokwialnie puszczone
używam tego sformułowania – to wtedy byłoby naruszenie bezpośrednio ustawy o samorządzie
gminnym. Natomiast tutaj proszę nie mieć do mnie pretensji o to, że coś zostało tzw. puszczone
on-line a coś nie jest dzisiaj puszczone. Naprawdę, proszę już zaniechać tych jakiś osobistych do
mnie urazów, bo ja naprawdę do pana nie czuję żadnego urazu i nie daje panu podstaw do tego,
myślę, żeby pan do mnie czuł jakikolwiek uraz.
Radny Artur Podczasiak – jeszcze ja tylko jedno pytanie. Pani mecenas czyli głosowania
jakichkolwiek uchwał dziś to będzie złamanie ustawy o samorządzie wraz ze Statutem
obowiązującym w naszej gminie? Tak?
Radca prawny gminy Janina Michalska – to znaczy głosować państwo możecie, bo to jest
wasza wola, wasza decyzja. Ja tylko uprzedzam, że obarczone będą te uchwały wadą
nieważności.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję bardzo. Ja proszę o 10 minut
przerwy, ze spokojem.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 11.43 do godz. 11.58.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Po przerwie nieobecna: Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – stawiam wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad dzisiejszej sesji kolejnych projektów uchwał. Każdą będę czytać.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad
sesji:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27.08.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017 r. poz. 3279)
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
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się” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Kowala nazwy ulicy „ALABASTROWA”
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Zgórsko nazwy ulicy „LETNIA”
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
4. Projekt 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” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
5. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osoby fizycznej 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” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni zewnętrznej
płaszcza obiektu budowlanego – komina wolnostojącego, usytuowanego na
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/447, położonego w Nowinach
w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
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gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody 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” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej 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” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
9. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
wykonanie oświetlenia Sal gimnastycznych w budynkach placówek oświatowych na
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, na rzecz tych jednostek budżetowych gminy
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
10. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
montaż kamery do monitorowania terenu, na rzecz jednostki budżetowej –
Przedszkole Samorządowe im. „Pluszowego Misia” w Nowinach
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
11. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
wykonanie przebudowy zjazdu z terenu ZPO na drogę powiatową, na rzecz Zespołu
Placówek Oświatowych w Bolechowicach
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
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12. Projekt uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
wykonanie bram wjazdowych z napędem elektrycznym na teren Remizy OSP Kowala,
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” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
13. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych
placu zabaw, utworzonych na dz. nr ewid. 208/2 w m. Zagrody 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” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
14. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej
magistralnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
15. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej
stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” wprowadziła w/w projekt uchwały do porządku obrad sesji.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poddała pod głosowanie porządek
obrad wraz z wprowadzonymi projektami uchwał.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” przyjęła porządek obrad sesji wraz z wprowadzonymi zmianami.
Radny Artur Podczasiak – można zgodnie z prawem?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – można, wszystko można, dlatego tu mamy
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fachowców i uczymy się, jedni od drugich. A błędy robią wszyscy. Wszyscy, nie ma tu
bezbłędnych ludzi. I wiemy o tym doskonale panie Arturze. Także, pan też dużo robił błędów.
Ale chwileczkę to nie teraz jest pora.
Przechodzimy do pkt 11 – czyli do bloku uchwał.

Ad. 11
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/284/13 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27.08.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017 r. poz. 3279)
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tu ja bym chciała powiedzieć, że należy
zważyć, że Statut jest jednym z najważniejszych aktów prawa miejscowego uchwalonego
przez radę gminy. Należy zatem z należytą starannością, z przestrzeganiem ustawy
z 11 stycznia, która wymusiła zmianę Statutu, trzeba uwzględniać nowe regulacje prawne.
Jednak projekt przedstawiony przez pana Wójta nie był konsultowany z radnymi. Był na to
czas, ponieważ od stycznia, ale mamy dzisiaj sesję, więc ja otwieram dyskusję w tym
temacie. Proszę dopytać ponieważ to jest akt bardzo ważny, więc myślę, że dyskusja jest
potrzebna. Bardzo proszę pan Łukasz Gryń.
Radny Łukasz Gryń – dziękuję bardzo pani Przewodnicząca. Panie Wójcie, ja sobie tutaj
przeanalizowałem to wszystko co się zmienia w Statucie i właściwie trochę jestem zdziwiony,
że nie było żadnej konsultacji jeżeli chodzi o radnych. Jak dobrze pamięta to chyba w
minionej kadencji, jeśli się mylę to proszę mnie poprawić, została powołana Komisja
Statutowa w skład której wchodzili radni, którzy pracowali nad Statutem.
Bardzo mnie niektóre zapisy niepokoją, m.in. czas skracania właściwie tego okresu, w którym
będziemy dostawać materiały. W ogóle dziwią mnie pkt, które wyrzucają ze Statutu, no bo
tak to chyba interpretuję, pkt dot. interpelacji. Trochę powiem szczerze jestem zaskoczony
tym i przede wszystkim samym faktem, że z nami tych zmian się nie konsultuje. Z nami, mam
na myśli chyba całą radę, bo ja osobiście nie spotkałem się z jakąkolwiek informacją skąd
tego typu zmiany. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję bardzo. Pani mecenas i pan Wójt.
Proszę panie Wójcie.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, te wszystkie zmiany, które są
zawarte w projekcie zmiany Statutu, są wymuszone przez ustawę, które zostały zmienione
przez Sejm. Więc zanim pan za daleko sobie wybiegnie z różnymi teoriami, to proszę się też
zapoznać ze zmianami prawa, które obowiązują w tej chwili w Polsce. Poproszę panią
mecenas o wyjaśnienie tych wszystkich zmian, m.in. o skróceniu terminów czy też jakby
15

wykreślenie instytucji interpelacji ze Statutu, dlaczego tak się dzieje i proszę o głos dla pani
mecenas.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – bardzo proszę pani mecenas.
Radca prawny gminy Janina Michalska – dziękuję bardzo. Ustawa ze stycznia tego roku
nakłada na organy stanowiące jst dokonanie rewizji obowiązujących Statutów, wprowadzając też
nowe instytucje, czy nowe organy wewnętrzne. Takim jednym z organów jest komisja skarg,
wniosków i petycji. W związku z tym należy ją powołać. Gdybyście państwo nie podjęli takiej
uchwały o zmianie Statutu i ta komisja nie znajdzie się przez rozpoczęciem kadencji w Statucie,
to też nie oznacza, że nie wolno jej powołać – bo wtedy będzie miał zastosowanie bezpośrednio
przepis z ustawy o samorządzie gminnym. Tylko, że nie będzie trybu działania tej komisji. W
związku z tym i tak trzeba będzie to do Statutu wprowadzić.
Odpowiadając zaś wprost na pana radnego Grynia pytanie dot. skrócenia tego terminu – wie pan
co, to jest naprawdę z praktycznego pkt widzenia. Też z panią Aliną Jedynak, przepraszam, że
tak do pani się tutaj odwołuję, ale byłyśmy na dwóch szkoleniach – zaraz pan powie tylko ja
skończę – na których pan dr Rafał Budzisz z Uniwersytetu w Lublinie zwracał na to uwagę, żeby
sobie nie komplikować tak życia, ponieważ ustawowo jeżeli jakikolwiek projekt uchwały
wpłynie do biura rady w terminie na 7 dni przed odbyciem sesji to pani Przewodnicząca czy
Przewodniczący ma obowiązek wprowadzenia go. W związku z tym jakby tutaj jak już państwo
dostajecie materiały na 7 dni i to o czym czytałam przed chwilą, że dnia wysłania materiałów i
dnia sesji się nie liczy, to ten termin jest po prostu za długi w naszym przypadku i
niejednokrotnie. Ale możecie go nie zmieniać, ja tylko poddaje pod rozwagę, że to jest jakby
utrudnianie. Tak samo jeżeli chodzi o materiały budżetowe – idąc tym tokiem rozumowania, że
się skraca do 5 dni czas dostarczenia materiałów, no to tutaj skraca się z 14 do 10 dni. Ale tak jak
mówię, to nie ma obowiązku.
Natomiast jeżeli chodzi o interpelacje i zapytania, niestety panie radny i państwo szanowni, one
muszą zostać wykreślone ze Statutu, ponieważ tą instytucję bezpośrednio reguluje już od nowej
kadencji ustawa o samorządzie gminnym. A jest taka zasada techniki prawodawczej zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów, nie pamiętam w tej chwili z którego roku, nie można, jest
zakaz powtarzania w aktach prawa miejscowego, w ogóle w uchwałach podejmowanych przez
organy stanowiące, zakaz powtarzania wyrażeń czy sformułowań ustawowych. Po prostu i tak i
tak musi to, przepraszam za kolokwializm, wypaść ze Statutu, bądź zostać po prostu usunięte.
Te zmiany, które tutaj są proszę państwa w zaproponowanym projekcie uchwały, one tylko i
wyłącznie, poza ewentualnie tym terminem o którym pan wspominał panie radny, czyli
skróceniem tego terminu na dostarczenie, doręczenie tych materiałów, to one są naprawdę
spowodowane i wymuszone tą zmianą ustawy ze stycznia tego roku. Tu się nic nowego nie
wprowadza, oprócz tego co jest. Wiecie państwo, no można sposób działania komisji tej inaczej
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uregulować. No ale tak jak mówię, to są zmiany obowiązkowe, obligatoryjne. Dziękuję. Jak na
razie dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – bardzo proszę pan Łukasz Gryń. Dziękuję
pani.
Radny Łukasz Gryń – dziękuję pani Przewodnicząca. Panie Wójcie, pani mecenas, nie chce
polemizować absolutnie z pkt dot. interpelacji. W mojej ocenie kwestia skracani tych dni jest
akurat dla radnych niekorzystna. Natomiast w przypadku interpelacji, zapytań, bo to taki pkt, to
ja bym chciał taką podstawę prawną i artykuł, żebym mógł sobie to sprawdzić.
Radca prawny gminy Janina Michalska – przeprasza, chce pan podstawę prawną i artykuł do
tego, że
Radny Łukasz Gryń – że to jest usuwane jak gdyby. Kto o tym, ten pkt interpelacji, zapytań –
kto o tym i w jakim dokumencie wskazał, że to ma być usunięte?
Radca prawny gminy Janina Michalska – proszę pana mówi o tym bezpośrednio ustawa z
dnia, proszę sobie zanotować, z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych. Dziennik ustaw z 2018 roku poz. 130. I proszę państwa
jeszcze, zresztą na ręce pani Przewodniczącej też przyszło pismo od Wojewody
Świętokrzyskiego wskazujące, no i oczywiście o tym, bo tu jest o tym, że bezpośrednio do
ustawy zostaje wprowadzona instytucja interpelacji i zapytań – to co panu podałam przed chwilą.
Prawda? Natomiast to o czym ja mówię, że nie powtarza się wyrażeń ustawowych, nie wolno
jest wręcz kopiować i wprowadzać tego do aktów niższej rangi tak jak uchwały – to mówią
zasady techniki prawodawczej. Wie pan co, no podam panu jak wejdę w swojego Lexa, podam
panu Rozporządzenie. Natomiast odsyłam też, w biurze rady do pani Przewodniczącej jest
skierowane pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2018 roku, z którego też
wynika wprost, że nie wolno wprowadzać do Statutów tych uregulowań, które są wprowadzone
ustawą.
Radny Łukasz Gryń – dziękuję bardzo, no moje wątpliwości w tym temacie nie zostały
rozwiane. Ale to już
Radca prawny gminy Janina Michalska – no ma pan prawo mieć wątpliwości, dla mnie dla
prawnika jest to tak oczywiste jak to, że dzisiaj jest 18 października godz. 12.14. Dla mnie dla
prawnika. Przepraszam za porównanie ale to jest do mnie dotyczące się.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pani mecenas to ja mam może jeszcze
takie pytanie, które zaznaczyłam, bo w tym projekcie Statutu brakuje mi regulacji dot.
inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. I pozwolę sobie tutaj na przytoczone z
Rozporządzenia: zgodnie z nowelizacją grupa mieszkańców gminy posiadających czynne
prawa wyborcze do organu stanowiącego, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą –
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to jest coś nowego – uchwałodawczą. Wymagana liczebność takiej grupy będzie wynosić w
gminie do 20.000, czyli tak jak u nas, co najmniej 200 osób. I tego mi brakuje. Tak jak gdyby
pozbawiamy mieszkańców tej inicjatywy. Także proszę się jeszcze odnieść.
Radca prawny gminy Janina Michalska – już się odnoszę pani Przewodnicząca. Tak jak
powiedziałam na samym wstępie, te przygotowane zmiany do Statutu są tylko te konieczne,
które jakby są nakierowane na to, żeby rada nowej kadencji już od samego początku mogła np.
wybrać i działać zgodnie z tymi zmianami, które są. Natomiast to w jaki sposób państwo radni tą
inicjatywę obywatelska ukształtują to ja uważam, że powinny być szersze prac i tak nawiasem
mówiąc powinien być nowy Statut przygotowany uwzględniający to wszystko. Ale na nowy
Statut, przepraszam bardzo, na nowy Statut to naprawdę trzeba usiąść i popracować nad tym. I
radni
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – i tego oczekujemy.
Radca prawny gminy Janina Michalska – tak oczywiście proszę państwa. Ja uważam, to jest
moje zdanie jako radcy prawnego, jako prawnika, osobiście uważam, że rada powinna brać
udział w tym i po to też jest nowa kadencja. Dlatego tu nie były prowadzone, tak jak się wyrażę,
prace nad zmianą całego Statutu, tylko tych niezbędnych, koniecznych zmian. Natomiast myślę,
że rada po wyborach powinna powołać komisję statutową i rozpocząć prace nad nowym
Statutem, bo ja byłam na szkoleniu, na którym, zresztą z panem Wicewójtem, na którym nasz
Statut obecnie obowiązujący analizowaliśmy pod kątem tych zmian, które są konieczne. No i
pan dr Budzisz miał poważne wątpliwości do wielu zapisów.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie trzeba być panem doktorem, bo i my
mamy.
Radca prawny gminy Janina Michalska – oj przepraszam bardzo, no ja podaje tutaj pan
doktora prawa. No to wie pani. Ale powiedział, stwierdził tak troszeczkę dowcipnie, że skoro
organ nadzoru, jakim jest Wojewoda, że tak powiem też kolokwialnie, przepuścił to, no to jest.
Natomiast trzeba usiąść i popracować nad tym. Dziękuję bardzo. Także odpowiadając na pytanie
pani Przewodniczącej dot. tej inicjatywy uchwałodawczej.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – mieszkańców, bo to jest bardzo ważne.
Radca prawny gminy Janina Michalska – tak, tak, oczywiście. Bo to jak sobie państwo to
radni ustalą w Statucie, no to trzeba będzie tego przestrzegać i respektować, że np. ustalicie
państwo, że grupa 100 osób może, albo 50, strzelam, prawda. I jakąś tzw. ścieżkę legislacyjną
przyjmiecie w Statucie, no to później stanie się to prawem obowiązującym, bo będzie to prawo
miejscowe. I każdy obywatel, który coś tam sobie, przepraszam też za określenie coś tam sobie
wymyśli, ale na pewno będą to ważne sprawy, jeżeli taki projekt wypłynie zgodnie ze Statutem,
no to będzie on przedmiotem obrad, najpierw pewnie komisji, później rady i przedmiotem
podjęcia stosowanej uchwały. Dziękuję.
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuje bardzo. Czy ktoś z państwa
jeszcze ma w tym temacie? Nie. Jeżeli nie to przechodzimy do głosowania.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RGXXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27.08.2013 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017 r. poz. 3279).
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-XXXIII/284/13 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27.08.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017 r. poz. 3279).
2) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Kowala nazwy ulicy „ALABASTROWA”
O godz. 12.21 obrady sesji opuścił radny Marcin Wojcieszyński
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 „ALABASTROWA”.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/566/18 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Kowala nazwy ulicy „ALABASTROWA”.
3) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Zgórsko nazwy ulicy „LETNIA”
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 Zgórsko nazwy ulicy „LETNIA”.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/567/18 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
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miejscowości Zgórsko nazwy ulicy „LETNIA”.
4) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób
fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny
(dz. nr 351/9, 351/12 i 351/44)
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 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/568/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób
fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny.
5) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osoby fizycznej w
miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny
(dz. nr 351/16, 351/29 i 351/22)
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osoby
fizycznej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/569/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osoby
fizycznej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny.
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni
zewnętrznej

płaszcza

obiektu

budowlanego

–

komina

wolnostojącego,

usytuowanego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/447,
położonego w Nowinach w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni
zewnętrznej płaszcza obiektu budowlanego – komina wolnostojącego, usytuowanego na
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/447, położonego w Nowinach w
obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
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zawarcia umowy najmu.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/570/18 w sprawie wyrażenia zgody na najem części powierzchni
zewnętrznej płaszcza obiektu budowlanego – komina wolnostojącego, usytuowanego na
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/447, położonego w Nowinach w
obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu.
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w
Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy
(dz. nr 533/187)
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym
Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/571/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym
Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola
Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
(dz. nr 585/5)
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola
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Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/572/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola
Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
wykonanie oświetlenia Sal gimnastycznych w budynkach placówek oświatowych
na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, na rzecz tych jednostek budżetowych gminy
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych
poniesionych na wykonanie oświetlenia Sal gimnastycznych w budynkach placówek
oświatowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, na rzecz tych jednostek budżetowych
gminy.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/573/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych
na wykonanie oświetlenia Sal gimnastycznych w budynkach placówek oświatowych na
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, na rzecz tych jednostek budżetowych gminy.
10) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
montaż kamery do monitorowania terenu, na rzecz jednostki budżetowej –
Przedszkole Samorządowe im. „Pluszowego Misia” w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych
poniesionych na montaż kamery do monitorowania terenu, na rzecz jednostki budżetowej –
Przedszkole Samorządowe im. „Pluszowego Misia” w Nowinach.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/574/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych
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na montaż kamery do monitorowania terenu, na rzecz jednostki budżetowej – Przedszkole
Samorządowe im. „Pluszowego Misia” w Nowinach.
11) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
wykonanie przebudowy zjazdu z terenu ZPO na drogę powiatową, na rzecz
Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych
poniesionych na wykonanie przebudowy zjazdu z terenu ZPO na drogę powiatową, na rzecz
Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/575/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych
na wykonanie przebudowy zjazdu z terenu ZPO na drogę powiatową, na rzecz Zespołu
Placówek Oświatowych w Bolechowicach.
12) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na
wykonanie bram wjazdowych z napędem elektrycznym na teren Remizy OSP
Kowala, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych
poniesionych na wykonanie bram wjazdowych z napędem elektrycznym na teren Remizy
OSP Kowala, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/576/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych
na wykonanie bram wjazdowych z napędem elektrycznym na teren Remizy OSP Kowala, na
rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
13) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przekazania

w

użytkowanie

składników

majątkowych placu zabaw, utworzonych na dz. nr ewid. 208/2 w m. Zagrody
na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników
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majątkowych placu zabaw, utworzonych na dz. nr ewid. 208/2 w m. Zagrody na rzecz
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/577/18 w sprawie przekazania w użytkowanie składników
majątkowych placu zabaw, utworzonych na dz. nr ewid. 208/2 w m. Zagrody na rzecz
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
14) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej
magistralnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci
wodociągowej

magistralnej

stanowiącej

mienie

Gminy

Sitkówka–Nowiny

do

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/578/18 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej
magistralnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji
sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji
sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLIX/579/18 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji
sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
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Ad. 12
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie między sesjami:
 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo z RIO w Kielcach - odpowiedź na
pismo Wójta Gminy z dnia 27.09.2018 r. w sprawie dodatków motywacyjnych dla
pracowników;
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z RIO w Kielcach - odpowiedź na
pismo Wójta Gminy z dnia 27.09.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
i WPF;
O godz. 12.35 (podczas odczytywania pisma) z sali obrad wyszedł radny Robert Mularczyk
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja bym chciała dopowiedzieć, że te
aspekty budziły nasze obawy. W związku z czym była uchwała, skierowane jest pismo do
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO. I czekamy na odpowiedź.
 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo radnego Eugeniusza Czerwiaka wyjaśnienia w sprawie oświadczenia Prezesa Ekom Invex Remedies opublikowanego
w dniu 09.10.2018 r. za pośrednictwem portalu Facebook.
O godz. 12.41 (podczas odczytywania pisma) do sali obrad wrócił radny Robert Mularczyk
- w/w pisma do wglądu w biurze rady
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych.
Radca prawny gminy Janina Michalska – ja chciałam tylko dokończyć odpowiedź dla pana
radnego Łukasza Grynia. Podaję podstawę prawną, dobrze? Odnośnie tych interpelacji i zapytań.
Jeżeli by sobie pan mógł zanotować to bardzo proszę - §3 ust. 2 i §4 ust. 1 w związku z §143
załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad
techniki prawodawczej. Tam jest konkretnie ujęte to o czym mówiłam, czyli nie powtarzanie w
aktach żadnych, aktach w szczególności prawa miejscowego, i nie rozszerzamy tego co już jest
uregulowane aktami wyższego rzędu. Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuje pani. Bardzo proszę mieszkaniec,
tylko bardzo proszę przejść do mikrofonu, bo nagrywana jest sesja.
Mieszkaniec 1 – jestem w Zarządzie Wspólnoty jednego z bloków i chciałem się zapytać
jednego kandydata na Wójta i drugiego, w związku z tym, że jest podwyższana już stawka
opłat za wodę i ścieki, chciałem się zapytać czy jeden z kandydatów czy drugi, jak zostanie
Wójtem coś zrobi z tymi opłatami – jedna sprawa.
Druga sprawa – mam propozycję od mieszkańców osiedla, że po prostu trzeba odłączyć się od
wodociągów i kanalizacji, bo to są niesamowite koszty. Stworzyć komórkę tutaj u nas w
gminie, żeby obsługa była, bo z tego co mi wiadomo jedna osoba potrafi obsłużyć wszystkie
przepompownie wody. Także mnie się wydaje, że w Zarządach jeszcze zasiadają też na
pewno nasi, nie wiem kto, tego nie wiem kto zasiada i też biorą kasę na różnych spotkaniach
raz w miesiącu chyba się to odbywa. I mnie się wydaje, że u nas jest woda czysta i nasze
studnie są i w ogóle cała sieć instalacji to była przejęta przez zakład wodociągów. I tu ja się
nie zgadzam z tym. Mieszkam tu ponad 50 lat i to jest nasza gmina, nasza instalacja, jeszcze
nam tutaj „Wodociągi” oczyszczalnię ścieków zamontowali, no i my musimy wąchać
wszystkie nieczystości i woń jaka tu na całe osiedle i okolice się rozchodzi. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuje panu. Pan Wójt
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo. Do pierwszego pana pytania –
znajdujemy się na trenie Urzędu Gminy, jesteśmy w trakcie sesji rady gminy i tutaj w tym
momencie nie ma możliwości, żeby ktokolwiek prowadził formę agitacji czy kampanii
wyborczej, ponieważ będzie to skutkiem może być odpowiedzialność karna. W związku z
tym od tego pytania, przepraszam, ja się uchylam, nie mogę nic takiego powiedzieć. Możemy
się ewentualnie spotkać proszę pana poza Urzędem i na pytanie mogę panu odpowiedzieć.
Natomiast chciałbym tylko przypomnieć, panu również, ale też i wszystkim mieszkańcom
Nowin, że to właśnie 2 lata temu – 1 stycznia 2016 roku zostało podjęte przez mnie
Zarządzenie, zgodnie z którym od 1 stycznia 2016 roku za 1 GJ państwo płacicie o 8 zł mniej.
Poza tym poprzednia zmiana tego była jeszcze chyba w 2012 albo 2013 roku, była podwyżka,
ale ja w roku 2016 podejmując to Zarządzenie 1 stycznia, obniżyłem to do poziomu roku
2011 – stawkę za 1 GJ. Wypełniłem tym samym swoje pewne zobowiązania o których
mówiłem 4 lata temu. To chciałbym, żeby pan też miał świadomość tego i mieszkańcy, że to
nie jest tak, że nie została gdzieś tam obniżka zrobiona. To zostało dokonane, jest to do
sprawdzenia. Niech pan sobie dokładnie to przypomni.
Kolejny temat, który pan poruszył – wyjścia z „Wodociągów” ze spółki czy tam z MZWiK.
Po pierwsze przedstawiciele gminy w MZWiK, czy to moja osoba czy akurat Zastępcy, który
jest przedstawicielem Rady Gminy w MZWiK, nie pobieramy diet od 2015 roku. Nie
pobieramy żadnych diet i jest to od 2015 roku praca społeczna. Nie mamy z tego tytułu
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żadnego wynagrodzenia. To jest jedna rzecz. Nawet jadąc czasem na Zgromadzenie MZWiK
czy na Zarząd MZWiK tak ja jadę swoim samochodem, nie mamy żadnych delegacji, takich
rzeczy.
Kolejna sprawa – wyjście z Wodociągów czy z MZWiK – szanowni państwo chciałbym,
żebyście państwo zrozumieli to co powiem i żebyście też w jakiś sposób zaprzeczali różnego
rodzaju tego typu głosom i osobom, które obiecują, że może Gmina Sitkówka-Nowiny wyjść
z MZWiK. Otóż po wejściu do MZWiK, decyzje podjętą w latach 90-tych, w połowie lat 90tych – to był rok chyba 94, coś takiego. I od tamtej pory gmina jest ściśle związana w
MZWiK z pozostałymi gminami: Masłów, Zagnańsk i Kielce. Owszem mamy swoje ujęcie
wody tylko, że proszę pana na dzień dzisiejszy technicznie, bo ja też na ten temat
rozmawiałem m.in. z Prezesem „Wodociągów Kieleckich”, na dzień dzisiejszy my
korzystamy owszem z ujęcia swojego, ale też wykorzystujemy bardzo dużo wody z ujęcie
m.in. na Białogonie, czyli na terenie miasta Kielce.
Druga sprawa: oczyszczalnia ścieków – proszę sobie naprawdę nie wyobrażać czegoś takiego,
że w momencie kiedy Gmina Sitkówka-Nowiny wyszłaby z MZWiK nagle opłaty za wodę i
kanalizację drastycznie by spadły. Ktoś jeżeli coś takiego mówi to mija się kompletnie z
prawdą i z rzeczywistością. Nie ma takiej możliwości. Dlatego, że my wychodząc z MZWiK
w tym momencie spółka „Wodociągi Kieleckie” może nam dyktować dowolnie swoje stawki.
A oczyszczalni ścieków nie przekaże nam. Dlaczego? Dlatego, że jest majątkiem spółki. Poza
tym, majątkiem spółki, który został zmodernizowany z udziałem funduszy unijnych i w
okresie trwałości projektu nie ma żadnej proszę państwa, ale to żadnej możliwości, żeby ten
majątek przeszedł na kogokolwiek. Więc takie bałamutne, rezolutne myśli o tym, że gmina
wyjdzie z „Wodociągów” to jest po prostu bzdura szanowni państwo, ktoś was czaruje. Bo za
wodę zapłacimy więcej w momencie wyjścia z „Wodociągów” i za kanalizację zapłacimy
więcej, bo oczyszczalnia będzie zawsze własnością spółki, która w tym momencie jeżeli my
nie będziemy w MZWiK, może dowolnie nam ceny narzucać. Bo będziemy musieli
komercyjnie korzystać z majątku, który znajduje się na naszym terenie. Dodam jeszcze, że
owszem są uciążliwości związane z położeniem oczyszczalni ścieków, ale dzięki temu –
posłuchajcie państwo co się dzieje w sąsiednich gminach: Morawica, Chęciny, Piekoszów –
ilu-krotnie w ciągu roku są problemy z czystością wody, jakie są tam kłopoty z obecnością
bakterii koli w wodzie pitnej, gdzie co chwilę dochodzi do zamknięcia ujęcia wody do
czyszczenia instalacji. Proszę sobie wyobrazić, że inne gminy są na poziomie skanalizowania
50-60%. My mamy skanalizowane na poziomie 96%. I nie ma takiej możliwości, żebyśmy w
tym momencie odłączyli się czy wybudowali własną oczyszczalnię ścieków. To jest po prostu
kompletnie nierealne. Poza tym, przez to, że oczyszczalnia ścieków leży na terenie naszej
gminy, my też czerpiemy z tego dochód. To są podatki, to jest amortyzacja, to jest wszystko
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to co wpływa do naszego budżetu z tego tytułu, że się znajduje majątek na terenie gminy.
Poza tym jeszcze dodam, że przynależność do MZWiK też nam się opłaca jako gminie,
ponieważ co roku otrzymujemy dotację na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych. W tym roku
ta dotacja była na poziomie chyba 750.000 na budowę nowych sieci wodno-kanalizacyjnych,
ponieważ my mimo, że mamy poziom zwodociągowania i skanalizowania na poziomie 96%
około, to cały czas rozrastają się nowe tereny mieszkaniowe, do których należy dołączyć
nową sieć wodociągową, kanalizacyjną a to wszystko kosztuje. I z tego tytułu, że jesteśmy w
MZWiK otrzymujemy dotację na budowę tych sieci. W momencie kiedy wyjdziemy z tego
MZWiK, sorry, cała inwestycja spoczywa na naszych barkach. Więc wiecie państwo ja
rozumiem, że są bardzo popularne takie, szczególnie w okresie kampanii wyborczej, takie
myśli, pomysły – a wyjdźmy a będzie taniej, itd. Nic bardziej mylnego.
Mieszkaniec 1 – może ja jeszcze. Ja to w ogóle nie robię kampanii przedwyborczej panie
Wójcie, bo jeżeli chodzi o tą wodę i ścieki i odłączenie się od „Wodociągów Kieleckich”, to
ja nie mówiłem, że odłączyć trzeba się i z oczyszczalnią ścieków. Oczyszczalnia ścieków
zostaje w gestii „Wodociągów Kieleckich” a my powinniśmy tylko płacić za ścieki, nie za
wodę. I o to tu chodzi.
Pomijając inne jeszcze kwestie, które pan nadmienił odnośnie za GJ – ja byłem 2 dni temu w
MPC-u w Kielcach i tam ludzie, mieszkańcy Kielc płacą 29,62 zł bez Vat-u, z Vat-em 36,85
zł chyba. I nich pan nie mówi, że to jest tak bardzo dużo obniżona cena za GJ. GJ u nas jest
bardzo drogi ze względu na to, niech sobie pan, z tym, że w takim środowisku jak się znajduje
kotłowani u nas na osiedlu to nie ma kosztów przesyłu. A jeszcze następne pytanie, niech mi
pan odpowie czy tutaj jeżeli chodzi o gospodarkę cieplno-paliwową, czy gospodarka zarabia,
czy my dopłacamy, czy nie? Bo z tego co ja też składałem to pismo odnośnie obniżenia GJ w
poprzedniej kadencji, które pan nie ujął mojego nazwiska, bo ja złożyłem to pismo do Rady
gminy i do pana, żeby obniżyć koszty za GJ. I po 1,5 roku czy po roku dopiero się pan
zdecydował obniżyć te koszty. No chwała tu, że pan obniżył, ale teraz jeżeli mamy ocieplone
bloki to mnie się wydaje, że my o połowę mniej płacimy opłat za ogrzewanie. Ja nie wiem
czy są jakieś tam przeciwności, że teraz więcej węgla z kolei spalamy? Nie wiem o co tu
chodzi, żeby utrzymywać cenę taką jaką pan proponuje, żeby ona została. Ja tu nie mam
kampanii jakiejś przedwyborczej czy do jednego czy do drugiego Wójta.
Chodzi jeszcze o opłatę stałą. Opłata stała w przypadku mojego bloku po tej stronie prawej
jak się idzie w górkę osiedla to jest 10 bloków, mój blok płaci 22.750 zł rocznie, bo
miesięcznie to płacimy 1.728 zł. I w sumie jakby tak zebrał wszystkie te bloki to gdzieś koło
500.000 całe osiedle płaci opłaty stałej. Co za 500.000 zł z opłaty stałej, której właściwie nie
powinno być, tylko możemy płacić za GJ, ale opłaty stałej, żeby nie płacić. Dziękuję.
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O godz. 12.55 z sali obrad wyszła pani Janina Michalska
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuje bardzo. Pan Wójt odniesie się i w
kolejności będą ja i pan Gryń. Proszę bardzo.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowny panie jeżeli chodzi jeszcze raz,
chciałbym szanowni państwo generalnie uniknąć dyskusji, bo nie jest to miejsce i czas na to,
żeby w tej chwili dyskutować na temat wysokości stawki i na temat słuszności czy też
bezsensowności wprowadzenia i utrzymania opłaty stałej. Szanowni państwo na te tematy
powiedziano w ciągu tej kadencji tak wiele, było tak wiele różnych spotkań, staraliśmy się
mieszkańcom ten temat możliwie w przystępny sposób przedstawić, że naprawdę dziś nie
będą już do tego wracał. Powiem tylko tak: bo pan zapytał się jaki wynika finansowy, mówiąc
w skórce, ma ogrzewanie – na dzień dzisiejszy nie będziemy panu czy państwu w ogóle
przedstawić jak jest kalkulacja czy też bilans funkcjonowania nowej kotłowni. Ubiegły sezon
grzewczy był wyjątkowy, ponieważ to było w trakcie rozruchu i tak naprawdę, i ja to już
mówiłem na początku ubiegłego sezonu grzewczego, że pierwszy sezon grzewczy, czyli
2017/2018 rok to będzie tylko i wyłącznie sezonem rozruchowym i nie wolno wyciągać
daleko idących wniosków na jego temat. Natomiast ten sezon grzewczy, który obecnie został
rozpoczęty 2018/2019, jest dopiero sezonem, który można będzie w pełni podsumować po
jego zakończeniu i zbilansować to wszystko. I na dziś naprawdę ja się nie podejmę, ani ja ani
dyrektor jakiejkolwiek tutaj oceny czy deklaracji. Dziękuję.

O godz. 12.57 do sali obrad wróciła pani Janina Michalska
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję. Ja dopowiem może za
chwileczkę, bo do pierwszej wypowiedzi pana Wójta. Panie Wójcie oczywiście, że pan
Zarządzenie wydał odnośnie obniżenie GJ, ale autorami wniosków byliśmy my radni Osiedla
Nowiny – tak ad vocem.
Bardzo proszę w kolejności pan Gryń.
Radny Łukasz Gryń – dziękuję pani Przewodnicząca. Ponieważ już uciekło to pytanie od
mieszkańca w sprawie tej ceny chyba – to akurat też podzielam zdanie pana Wójta. Tak jak
pan Wójt pełni funkcję Wójta w bieżącej kadencji, tak ja na sesji pełnię funkcje radnego
Gminy Sitkówka-Nowiny. I oczywiście na wszelkie tematy dot. tego o co pan pyta jestem
wstanie udzielić informacji, ale nie na sesji rady gminy, bo nie jest to miejsce do tego typu
wypowiedzi. Także będę do dyspozycji po zakończeniu obrad. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję bardzo. Pan dyrektor chciałby
zabrać głos, bardzo proszę.
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Dyrektor ZGKiM Tomasz Błaszczyk – ja bym się tylko chciał odnieść do porównania
naszej kotłowni do kotłowni kieleckiej. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz:
podstawowym kryterium jest moc kotłowni. Nasza kotłownia jest do 5 megawatów w
związku z czym opłata za ciepło jest opłatą dwuskładnikową. Wszelkie kotłownie, które mają
moc większą a m.in. dot. to kotłowni kieleckiej, opłata jest pięcioskładnikowa. I tutaj proszę
państwa nie należy patrzeć na samą wysokość GJ, tylko sobie zsumować wszystkie elementy
łącznie i to daje rzeczywistą kwotę ogrzewania. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję panu. Proszę bardzo mieszkaniec.
Proszę do mikrofonu.
Mieszkaniec 2 – szanowna pani Przewodnicząca, szanowni radni, panowie Wójtowie. Na
początku chciałem zacytować dwie rzeczy. Po pierwsze: zwłoka jest najobrzydliwszą formą
odmowy. To jest jeden cytat. Drugi – jeżeli ktoś interesuje się siatkówką mógł po ostatnich
mistrzostwach świata przeczytać wypowiedzi naszych siatkarzy, że solą sukcesu była
szczerość pomiędzy trenerem i zawodnikami.
A teraz do meritum sprawy: Klub Seniora jest specyficznym klubem ludzi starszych, my
liczymy się z każdym tygodniem, z każdym miesiącem, półroczem, rokiem. Jeżeli ktoś
podejmuje zobowiązanie, sam zresztą bez wpływu Zarządu Klubu Seniora, że słuchajcie jak
już będziecie mieli tą wykładzinę położoną to ja wam załatwię, że będą stoły, krzesła.
Obecnie jesteśmy odsyłani od Annasza do Kajfasza. Ten nie może, ten nie może, ten nie
może a najlepiej to nie zawracajcie nam głowy. Dziękuje bardzo.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuje bardzo. Czy ktoś jeszcze z
państwa zabiera głos? Nie widzę wobec tego przechodzimy do kolejnego pkt dzisiejszej sesji.

Ad. 13
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że nie wpłynęły żadne
interpelacje i zapytania.
Radny Andrzej Kasperek – pani Przewodnicząca ja o to pytałem parę sesji wcześniej i
dłużna nam pani była tu radnym – sprawa zakończenia sporu między panią a panią radną
Posłowską. Czy pani może coś wyjaśnić?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak mogę. Pani radna Posłowska wspólnie
ze mną podpisała ugodę deklarującą się, oczywiście przeprosiny, nawiązkę przekazuje
finansową na WOŚP. Następnie przeprosimy na swój koszt ma zamieścić w gazetach, czyli w
mediach: Echo dnia, Radio Kielce, Głos Nowin - w tych mediach, w które publikowały tą
sensację. Proszę bardzo pan radny.
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Radny Artur Podczasiak – a ja mam pytanie do pani Przewodniczącej, do ośmiu radnych,
którzy skierowali uchwałę, w której stwierdzali łamanie prawa przez pana Wójta odnośnie
wynagrodzeń. Czy usłyszę też przeprosiny? Panie Kasperek?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – jeżeli będziemy mieć odpowiedź panie
radny. Czekamy
Radny Artur Podczasiak – jedną już macie odpowiedź.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – jeszcze nie mamy, czekamy. To jest
procedura, to muszą być dokumenty sprawdzone. To nie da się tak od razu, tak jak pan tu
słyszał. Także czekamy. Jeżeli tak będzie z pewnością. Proszę bardzo pan Kasperek.
Radny Andrzej Kasperek – ja znów do pani mecenas, pani mecenas poprzednią sesję mnie
nerwy poniosły. Czy pani może mi odpowiedzieć komu i w jakich celach i kiedy mogę
udostępnić odtwarzanie monitoringu bądź przegląd? Mam na myśli tu w remizie, mam na
myśli, że to mamy przekazane pomieszczenia i monitoring jest zakupiony przez Urząd
Gminy, gdzie przekazano gospodarkę komunalną i zmuszano mnie właśnie do udostępnienia
nagrań bez odpowiednich służb. Dziękuję.
Radca prawny gminy Janina Michalska – szanowny panie radny, sesja wydaje mi się nie jest
miejscem, aby rozstrzygać tego typu sprawy, tym bardziej, że ja jej po prostu nie znam. Nie
jestem władna wypowiadać się na tematy, których nawet nie widziałam, ani nie słyszałam.
Także nie mogę, przykro mi bardzo nie udzielę panu na to odpowiedzi. Jeżeli będzie chciał pan
odpowiedź to bardzo proszę skierować z konkretnym stanem faktycznym i ewentualnie mogę się
do tego odnieść. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 13.04 do godz. 13.21.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Po przewie nieobecni:
 radny Marcin Wojcieszyński,
 sołtysi z terenu gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny,
 Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur, Radca Prawny Urzędu Gminy Janina
Michalska, pani Grażyna Górecka, pan Andrzej Waśko, pan Sławomir Sobczyk,
 pan Tomasz Błaszczyk, pan Marcin Król,
 pani Bogumiła Kowalczyk, pani Marta Herbergier

Ad. 14
Uroczyste zakończenie kadencji 2014-2018
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – szanowni państwo dobiega końca kadencja
2014-2018 władz samorządowych naszej gminy. Mimo często odmiennych zdań
podejmowaliśmy ważne decyzje. Wyzwania z którymi przyszło nam się zmagać
zaowocowały ważnymi uchwałami. Szanowni radni dziękuję za współpracę dotychczasową.
Myślę, że najlepiej naszą pracę ocenią i obiektywnie ocenią wyborcy. Życzę wam zdrowia i
wszelkiej pomyślności. Panie Wójcie na pana ręce, tak panu jak i współpracownikom pana,
dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, dziękuję za współpracę. Składam
podziękowania, życzę sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym. Sołtysom
również składam podziękowania na rzecz naszych mieszkańców. Pani Alinie szczególne
podziękowania za nie zawsze łatwą współpracę z nami, za co przepraszamy. I życzę pani
sukcesów w pracy z nową radą. I wszystkim życzę państwu wszystkiego dobrego. Poproszę
pana Wójta symbolicznie wręczymy
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ale zanim, szanowni państwo, jeżeli mógłbym
kilka słów, zanim cokolwiek dalej uczynimy, ja chciałbym też ze swojej strony kilka słów.
Szanowni państwo kończymy kadencję, którą tak naprawdę, moim zdaniem, powinniśmy
kończyć w nieco innej atmosferze. Bo tak jak powiedziałem na początku kadencji w grudniu
2014 roku – nie sztuką jest wygrać wybory wprowadzając do Rady Gminy tylu radnych ilu
udało się nam wprowadzić, ale sztuką będzie powtórzyć ten wynik. Sztuką w tym sensie, że
radni którzy startowali wtedy z jednego komitetu, startowaliby dalej z jednego komitetu.
Wiem, że to się nie uda. Ze swojej strony chciałbym wyrazić formę takiego niezadowolenia z
faktu, że tak naprawdę część z radnych nie potrafiła jednak współpracować do samego końca
ze mną.
O godz. 12.24 po przerwie na obrady sesji przyszedł dyrektor Tomasz Błaszczyk
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ale to jest państwa decyzja. Każdy podejmuje w
swoim życiu decyzje, za które też odpowiada. Ale to zakończę i do tego nie zamierzam
wracać. Chciałbym się skupić przede wszystkim na pozytywach. Chciałbym bardzo gorąco
podziękować wszystkim tym radnym, którzy ze mną są do samego końca. Bo dzięki wam tak
naprawdę widzę sens dalszej pracy w samorządzie. I dziękuje wam bardzo za to, że w
różnych trudnych momentach byliście ze mną, że wzajemnie się wspieraliśmy. I właśnie na
tym polega współpraca, właśnie na tym polega tworzenie wspólnoty. Za co wam bardzo
gorąco

chciałbym

teraz

w

tym

momencie

podziękować.

Dziękuje

też

swoim

współpracownikom, mojemu zastępcy, pani Skarbnik, której akurat dziś nie ma ze względów
osobistych, moim kierownikom, dyrektorem jednostek samorządu terytorialnego, bo na co
dzień praca w samorządzie to nie tylko obrady sesji, spotkania, ale to praca codzienna. A
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pastwo dyrektorzy, kierownicy, urzędnicy różnego szczebla jednostek samorządowych w
naszej gminie pracujecie każdego dnia na rzecz mieszkańców i za to chciałbym bardzo gorąco
wam podziękować. Życzę wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w
dalszym życiu, powodzenia i wszystkiego dobrego.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę pan radny Pyk.
Radny Zbigniew Pyk – w zasadzie rzeczywiście można by było to tak zakończyć tą kadencję
i nawet tak należałoby postąpić biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z wcześniejszych
kadencji. Zawsze tak to miało miejsce i w ten sposób się odbywało. Natomiast ta kadencja
jest wyjątkowa, zaczęliśmy ją wspólnie razem w całkiem fajnej atmosferze i nadziej była, że
dotrwamy do końca. Potem jakoś poróżniliśmy się, niepotrzebnie zupełnie. Ale to jest jakby
normalna sprawa i w zasadzie nad tym bym nie ubolewał, no bo tak się po prostu zdarza. Tam
gdzie jest polityka, tam są rożne zdania. Te zdania się ścierają, dyskusja jest mniej lub
bardziej merytoryczna, ale tak to już jest. Natomiast to, zwracam się tutaj do
Przewodniczącej, do pani mam w zasadzie pretensje i wyrzucam sam sobie, że podniosłem
rękę kiedy głosowaliśmy za wyborem pani na Przewodniczącą. Dlatego, że różnie było, ja już
jestem piątą kadencję radnym, ale w ten sposób żaden z Przewodniczących, byli lepsi, gorsi,
różni byli, ale żaden nie postępował w ten sposób, żeby łamać prawo, żeby wykładni radcy
mówić: a co tam, możecie mnie skarżyć albo odwoływać się do pana Boga i do historii. No w
ten sposób nikt nie postępował. Owszem jest prawo dla ludzi mądrych i zakłada ono, że oni
będą go stosować. Nie przewidziano tutaj kary chłosty, lat więzienia jak pani złamie prawo.
No niestety tego nie przewidzieli, że taki ktoś się może zdarzyć, że może nie stosować tego
prawa i uważać, że a co mi zrobicie, a ja zrobię po swojemu i też będzie. No a teraz powie
pani przepraszam, no i przyklaśniemy i wszystko będzie w porządku. Otóż nie będzie w
porządku. Bo są małe uchybienia i są poważne. I o ile te małe można sobie wybaczyć,
machnąć ręką i po prostu uznać za niebyłe, o tyle takie zachowanie, jak w poprzedniej
kadencji, ale i wcześniej, 20 lat nigdy nie było, żebym ja się upominał po raz trzeci o głos. No
i łaskawie pani Przewodnicząca mi udzieliła tego głosu, tylko dlatego, że już nie było wyjścia,
bo liczyła na to pewnie, że odpuszczę, machnę ręką. Dla swoich głos jest za pierwszym
naciśnięciem, albo i w ogóle nie. Często tu słyszę po prawej stronie, bo akurat tak jestem
usadzony, panowie sobie tam mówią, dworują, uśmiechają się, żartują ze zdania innych, a
pani tego nie widzi. Jeżeli ktokolwiek z nas by się odważył, ja tego nigdy nie robiłem, ale
gdyby ktokolwiek z nas powiedział, no Artkowi często pani zwracała uwagę, nie ma pan
głosu proszę cicho siedzieć. Swoi traktowani są inaczej. No jeżeli jest się Przewodniczącą
Rady, nie grupy radnych swoich, tylko Rady, no to trzeba stosować się do wszystkich
przynajmniej podobnie, jak nie jednakowo, bo to nie jest takie łatwe. Ja sobie zdaje z tego
sprawę, też byłem Przewodniczącym i też czasami człowiek nie jest do końca obiektywny.
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Ale tak rażąco łamać zasady współżycia tutaj nasze, no nigdy bym się nie ośmielił i nie
odważył. Dlatego uważam i mam tutaj właśnie do pani pretensje, co powiedziałem wcześniej,
że po prostu pewnych granic przekraczać nie można i nie należy. I na dowód tego, bo widzę
tutaj jakieś tam, nie wiem co to jest, w każdym bądź razie na koniec przygotowała pani dla
nas jakieś rzeczy do wręczenia – ja po prostu wolałbym, żeby pani prowadziła solidnie sesje a
to sobie możemy darować. Natomiast odwrotnie, gdybym przyjął od pani to wyróżnienie
powiedzmy,
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to nie jest wyróżnienie.
Radny Zbigniew Pyk – to byłbym w ten sposób zaakceptował bym to pani podejście do,
zwłaszcza końcówka, jak mówię końcówka całej kadencji, na co nie mogę sobie po prostu
pozwolić. Dziękuję bardzo. Skończyłem. Do widzenia
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję bardzo panie radny, ma pan do
tego prawo, dlatego wysłuchałam. Tylko chciałabym panu powiedzieć, że tyle co pan łamał
praw i znalazł się pan w sądzie nawet z Wójtem byłym to ze zdumieniem, ze zdumieniem. I
kto to mówi panie Pyk. Panie Pyk i pan takie rzeczy mówi. To jest żenada. I gdyby pana w tej
radzie nie było to inaczej by gmina stała.
O godz. 13.30 obrady sesji opuścili:
 radni: Edyta Giemza, Renata Krzysiek-Nowakowska, Robert Mularczyk, Artur
Podczasiak, Renata Posłowska, Zbigniew Pyk, Marian Wilk,
 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, Zastępca Wójta Gminy Łukasz
Barwinek,
 dyrektor Tomasz Błaszczyk, dyrektor Jacek Chudzicki, dyrektor Jacek Kania,
kierownik Ryszard Kusak

Radni pozostali na sali obrad odebrali plakiety z grawerowaniem przygotowane na koniec
kadencji 2014-2018.

Ad. 15
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 13.32 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku
obrad zamknęła obrady XLIX Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych.
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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 – Informację Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych;
 Zał.

Nr

4

–

Informacja

z

analizy oświadczeń

majątkowych

złożonych

Przewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2017 oraz na 2 miesiące
przed upływem kadencji 2014-2018;
 Zał. Nr 5 – Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej
i Zdrowia za miniony okres 2018 roku;
 Zał. Nr 6 – Sprawozdanie z działalności Komisji Doraźnej powołanej w celu zbadania
sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy w
okresie od 2015 do 2018 roku;
 Zał. Nr 7 – Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami za miniony okres 2018 roku;
 Zał. Nr 8 – Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za
miniony okres 2018 roku;
 Zał. Nr 9 – Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za miniony okres 2018
roku;
 Zał. Nr 10 – Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Zagospodarowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej za miniony okres 2018 roku;

Protokół sporządziła:
Alina Jedynak

Obradom przewodniczyła:
Zofia Duchniak
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