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 Protokół Nr XLV/18 

z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 14.32, zakończenie godzina 15.31. 

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

 

W sesji uczestniczyli: 

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

Załącznik Nr 1 do protokołu), 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek, 

Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur,  

 Sołtysi z terenu Gminy: Władysław Zapała, Zbigniew Jantura, 

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

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Tomasz Błaszczyk - dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ, 

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

 media lokalne, 

 mieszkańcy gminy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

Pana Sebastiana Nowaczkiewicza. 

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

na 2018 rok. 
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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. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 i 2 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

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

otworzyła o godz. 14.32 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – informuję, że sesja ta jest zwołana na 

wniosek 4 radnych. A to dlatego, że na dzień 27 czerwca pan Wójt odmówił przygotowania 

uchwały o zmianie swojego wynagrodzenia opowiadając banialuki o tym, że złożył sprzeciw 

wobec aktu prawnego, jakim jest Rozporządzenie Rady Ministrów. Następnie w wywiadzie dla 

„Echa Dnia” zarzucił Radzie, że Rada nie przygotowała uchwały. Panie Wójcie w tych 

kłamstwach pan się zupełnie pogubił. Powinien pan wiedzieć co należy do kompetencji Rady a 

co do obowiązków Radnych. 

 

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

terenu Gminy, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy, przedstawicieli mediów lokalnych oraz mieszkańców gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak, na podstawie listy obecności stwierdziła 

prawomocność obrad – stwierdziła quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. 

Poinformowała, że na sesji obecnych jest 13 radnych.  

Nieobecni: radny Robert Mularczyk, radny Artur Podczasiak. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że przy wniosku, który złożyło 

4 radnych dołączony był również wniosek do pana Wójta o dokonanie zmian w budżecie 

istotnych dla mieszkańców, których nie uwzględnił pan Wójt na wniosek radnych na poprzedniej 

sesji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła porządek obrad.  

Zapytała czy ktoś ma propozycje do porządku obrad. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz – panie Wójcie, zmiany które 

pan przygotował na dzisiejszą sesję nie odpowiadają wnioskowi złożonemu przez 4 radnych na 

pana ręce. Wobec tego proponuję radnym, którzy złożyli  wniosek o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej, aby nie przyjmować do porządku obrad dzisiejszej sesji projektów uchwał 

zaproponowanych przez  pana Wójta.   

Radny Łukasz Gryń – właściwie korzystając z tej okazji, że zatrzymujemy się przy tym 

punkcie, to ja chciałbym bezpośrednio do Pana Wójta zadać pytanie - co takiego się dzieje 

panie Wójcie, że z uporem takiego maniaka pan usiłuje przeforsować wirtualne środki w 

postaci 1 mln zł na rozbudowę GOK „Perła”? Ponieważ doskonale pan wie już od kilku 

tygodni, że ten punkt wzbudza sprzeciw radnych. Nie można gospodarować środkami, których 

fizycznie nie ma w budżecie. To w tym momencie tylko i wyłącznie od pana panie Wójcie 

zależy. Śmieje się pan to widać jaką ma pan powagę do porządku obrad i do prowadzenia sesji. 

Powiem tak, od pana wyłącznie zależy i może pan w każdej ten punkt wyrzucić i problem 

właściwie ze wszystkimi innymi zmianami będzie rozwiązany. Więc ja pytam pana – dlaczego 

pan z takim uporem skreśla właściwie wszystko pozostałe, trzymając się właśnie przy tym 

punkcie związanym z GOK- iem? Dziękuję. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Kurtek – ja pozwolę sobie panie Wójcie 

odczytać wniosek, który został przez nas złożony. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Kurtek odczytał: 

 wniosek radnych: Eugeniusza Czerwiaka, Waldemara Kasprzyka, Michała Kurtka i 

Małgorzaty Wójtowicz, adresowany do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. 

wprowadzenia zmian w uchwale wprowadzającej zmiany w budżecie. 

- w/w wniosek stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

 

O godz. 14.37 (podczas odczytywania wniosku przez radnego Michała Kurtka) na sesję przybył 

radny Artur Podczasiak  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Kurtek – chciałbym jeszcze wrócić do spotkania, 

które pan Wójt zorganizował 21 czerwca przed ostatnią sesją. Na tym spotkaniu sam pan 

powiedział, że jeżeli stanowimy większość, jak pan nas nazywa „radni opozycyjni”, to abyśmy 

pisali wnioski i pan się do tych wniosków ustosunkuje. A jak na razie jednak pan się do tych 

wniosków nie ustosunkowuje, tylko z uporem maniak próbuje pan przepchnąć ten 1 mln zł na 

rozbudowę GOK-u. Dziękuję. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – wobec propozycji radnej Wójtowicz, 
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proszę radnych wnioskodawców o przegłosowanie, czy Państwo zgadzacie się z propozycją 

radnej Wójtowicz, aby usunąć z porządku obrad Wasze propozycje, czyli wniosek kierowany o 

zmiany w budżecie.  Osoby, które wnioskowały. 

Radny Michał Kurtek – ja jestem za tym, aby to usunąć.  

Rady Waldemar Kasprzyk – ja też jestem za tym, aby to usunąć.  

Radny Eugeniusz Czerwiak – ja też. 

Radna Małgorzata Wójtowicz – ja także.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – dziękuję bardzo. 

Radny Artur Podczasiak – a reszta radnych to co? 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – chwileczkę, proszę słuchać uważnie panie 

radny. To byli radni wnioskodawcy, którzy wnioskowali o powołanie sesji nadzwyczajnej i 

złożyli wniosek, który przeczytał Wiceprzewodniczący przed chwilą.  

Wobec tego wykreślamy punkty 5 i 6 z porządku obrad na wniosek radnych wnioskodawców. 

Proszę szanowną radę o przegłosowanie porządku obrad dzisiejszej sesji z uwzględnieniem 

wykreślonych punktów. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.  

Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 1 głosów „wstrzymujących 

się” przyjęła porządek obrad z uwzględnieniem wykreślenia punktów 5 i 6, tj: 

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

Nowiny na 2018 rok. 

 Pkt 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 powyższych zmian porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza. 

5. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sitkówka-
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Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani Przewodnicząca, nie zniżę się do pani 

poziomu i nie będę odpowiadała w takich słowach w jakich mnie pani powitała dzisiaj na 

sesji. Chciałabym wyrazić tutaj swoje stanowisko i poinformować państwa o tym, jakie było 

moje postępowanie, co do tej uchwały. A właściwie co do sprawy wynagrodzenia dla wójtów, 

burmistrzów, które zostało uregulowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja, a 

wchodzi ono w życie z dniem 1 lipca. Jak mówiłem na sesji, ja doskonale państwa o tym 

informowałem na poprzedniej sesji, że są różne opinie na temat zgodności tego 

Rozporządzenia Rady Ministrów z prawem, z Konstytucją, ustawą o samorządzie gminnym 

czy z ustawą komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego. Jak są różne opinie, tak są 

też różne toki postępowania, jeżeli chodzi o tą sprawę. I mówiłem państwu, że wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, może sam obniżyć sobie wynagrodzenie zasadnicze, jak każdy  

pracownik, który ma umowę o pracę, swoje wynagrodzenie również na wniosek może sobie 

ograniczyć i pracodawca mu to wynagrodzenie obniża na jego wniosek. Można też podjąć 

uchwałę. Natomiast w dniu 28 czerwca, kiedy była sesja czerwcowa, tak naprawdę nie było 

obowiązku, abym ja jako wójt przedstawiał państwu projekt uchwały odnośnie ustalenia 

wynagrodzenia dla mnie, ponieważ Rozporządzenie Rady Ministrów wchodziło w życie z 

dniem 1 lipca i tak naprawdę, jeżeli mówmy już o jakiejś odpowiedzialności to 

odpowiedzialność ciążyła by tak naprawdę tylko na mnie - o czym też państwa 

informowałem, że rada gminy w tej sytuacji nie ma żadnej odpowiedzialności i nie ma 

żadnego zagrożenia dla rady gminy niepodjęcia uchwały. Tyle co mam do powiedzenia, 

dziękuję. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – to ja dopowiem panie Wójcie, że to nie 

jest tak do końca, bo w artykule „Echo Dnia” stwierdził pan, że to rada nie przedstawiła panu 

propozycji i to jest przecież zestawione, to co ja mówiłam, ponieważ ja proponowałam zgodnie 

z tym, że wchodzi Rozporządzenie i inne gminy, inni burmistrzowie i wójtowie, taki projekt 

uchwały przygotowali, a pan wprost powiedział – nie muszę przygotowywać. Dlatego panie 

Wójcie tutaj mija się pan z prawdą pomiędzy tym, co pan mówił na sesji, co jest do 

odtworzenia, i z artykułem, który pan przekazał do „Echa Dnia”. Natomiast panie Wójcie pan 

nie ma takich uprawnień, żeby sam sobie regulował wynagrodzenie. Pan powinien wiedzieć, 

ponieważ pan był w poprzedniej kadencji Przewodniczącym Rady, że tylko i wyłącznie do 

kompetencji rady należy pana wynagrodzenie. Natomiast przyjść do kadrowej czy do pani 

Skarbnik, pan może w każdej chwili z pismem zmieniającym wynagrodzenie Wicewójta i na 

tym koniec. Nie może pan sobie sam dokonywać, bo to jest niezgodnie ani z Kodeksem Pracy, 
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ani z ustawą o samorządzie gminnym.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani Przewodnicząca oczywiście ja z panią nie 

będę polemizował, bo pani ma oczywiście większe doświadczenie i pani na pewno wie lepiej 

i wszystkie opinie prawne jakie były sporządzone m.in. dla Związku Gmin Wiejskich, są 

błędne, bo pani wychodzi z takiego założenia. Dziękuję. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – ja nie mówię o błędnych opiniach tylko 

mówię o rozbieżności zdań, które pan mówi w przeciągu 3 dni. To jest pierwsza sprawa. 

Natomiast akty prawne, a dziennik ustaw jest takim aktem, należy stosować panie Wójcie. A to 

czy się będzie pan odwoływał, czy się pan będzie zgadzał z Rozporządzaniem Rady 

Ministrów, to już jest kolejna  sprawa. Ja sugerowałam, że należało przygotować. Pan nie 

przygotował, dlatego zwołaliśmy sesję nadzwyczajną, aby tego dokonać.      

Radny Łukasz Gryń – tak jeszcze w sprawie słów pana Wójta, że są różne opinie w sprawie 

tego Zarządzenia. Panie Wójcie opinii może być tysiąc. Natomiast tak chciałem pana zapytać, 

co jest obowiązujące w tej kwestii? Zarządzenie czy te opinie ? Na pierwsze pytanie pan mi 

nie odpowiedział, dlaczego z uporem maniaka pan usiłuje wstawić 1 mln zł na rozbudowę 

GOK-u. Więc jeśli pan byłby uprzejmy odpowiedzieć mi na to pytanie, to dopytuję.  

Druga sprawa, według pana, co jest ważniejsze? Czy opinia, która jest wypracowywana dla 

Związku Gmin Wiejskich czy Rozporządzenie Rady Ministrów? Bardzo bym prosił o taką 

informację. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – w tej chwili to panie radny nie mamy nad czym 

dyskutować. Nie ma zmian w budżecie, nie ma WPF, więc nie mamy o czym rozmawiać. 

Natomiast jeśli chodzi o ścisłość, nie mówimy o Zarządzeniu tylko Rozporządzeniu Rady 

Ministrów, co do którego też się dostosowałem. Dziękuję. 

Radny Łukasz Gryń – widzi pan panie Wójcie, na ostatniej sesji chyba trochę państwo 

pogubiliście się. Ta sesja była przez panią redaktor nagrywana i tam wyraźnie padają z pana 

ust stwierdzenia, można sobie odsłuchać, zobaczyć w jaki sposób pan się wypowiadał. Co do 

Zarządzenia czy też Rozporządzenia, tak ma pan rację, jest to jak najbardziej Rozporządzenie.  

W kwestii zmian w budżecie nie chce się pan wypowiadać panie Wójcice, to ja przypomnę 

jeszcze raz, że pan na słowo z wykonawcą umowy przebudowy GOK „Perła” umówił się, tak 

jak nas pan informował, że te dodatkowe płatności zostaną przerzucone na rok 2019. Ja panu 

po raz kolejny przypomnę, że podpisując umowę na rozbudowę GOK „Perła”, podpisywał pan 

umowę wieloletnią. W związku z powyższym to na pana obowiązku spoczywało 

zabezpieczenie środków finansowych, zarówno na rok 2017, 2018 i 2019 rok. Jeżeli pan, nie 

wiedzieć czemu zabezpieczył w bieżącym roku kwotę 2 mln zł, a zgodnie z umową 

wykonawca ma otrzymać w tym roku 4.950.000 zł, to podstawowe pytanie: gdzie się podziało 
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2.950.000 zł w budżecie? Panie Wójcie, ja mogę tylko sobie dopowiedzieć, dlaczego z uporem 

maniaka pan usiłuje przeforsować te zmiany, bo to wiąże się z odpowiedzialnością wynikającą 

z przepisów. I śmiem twierdzić, że pan się tego obawia. Pan, podkreślam jeszcze raz - 

odpowiada za finanse gminy panie Wójcie. Dziękuję.  

Radny Artur Podczasiak – pani Przewodnicząca jest sesja nadzwyczajna, zostały  

wykreślone punkty i został jeden tak. Czy pani  Przewodnicząca mogłaby zakończyć tą 

dyskusję? Nawet bym powiedział – nie dyskusję, tą kampanię wyborczą pana Grynia. Bo 

tylko pan Gryń się wypowiada. Bardzo bym prosił przejdźmy do konkretów. Dziękuję. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – panie radny, ja odpowiem panu tak – 

jesteśmy przy uchwale dotyczącej ustalenia wynagrodzenia pana Sebastiana. Ale przecież to są 

działania pana Wójta, które mają również wpływ na wynagrodzenia pana Wójta. W 

poprzedniej sesji nadzwyczajnej zarzucał pan, że nie udzielam głosu. W tej chwili jest na 

temat, ponieważ chodzi o wynagrodzenie pana Wójta i bardzo proszę panie radny pozwolić mi 

spokojnie prowadzić sesję.   

Radny Artur Podczasiak – w woli sprostowania, zarzucałem, że pani nie dopuszcza do 

głosu, ale mieszkańców, nie radnych. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – chciał pan polemizować panie radny.  

Radny Artur Podczasiak – bo właśnie co poniektórzy radni mieli monolog, a mieszkańcy 

nie zostali dopuszczeni do głosu. Prosiłbym, abyśmy się skupili na porządku obrad.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – dlatego ja się trzymam porządku obrad i 

jednym z punktów, jest wynagrodzenia pana Wójta i to wszystko, co padło tutaj dotychczas 

składa się właśnie na działalność pana Wójta, o czym świadczy potem wynagrodzenie. Nie 

możemy mieć sesji niemej, każdy radny, jak ma coś do powiedzenia to musi powiedzieć. 

Radny Łukasz Gryń – właśnie to chciałem powiedzieć, że poniektórzy chcieliby, abym ja 

jako radny był radnym niemym. Tutaj do radnego Artura Podczasiaka kieruję takie 

sformułowanie, że niestety nie zrobię nikomu tej przyjemności, aby pozostać radnym niemym 

podnosząc tylko rękę w trakcie głosowania. Proszę mi wybaczyć, ale tak zrobić nie mogę. 

Dziękuję. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – czy jest jeszcze dyskusja? Nie ma. Wobec 

tego biorąc pod uwagę zmiany proponowane w Rozporządzeniu Radny Ministrów, jak również 

dotychczasowe pana działania, poprzez mijanie się z prawdą, podam moją propozycję 

dotyczącą wynagrodzenia  Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny pana Sebastiana Nowaczkiewicza. 

Później kolejno poproszę radnych o propozycje. Moja propozycja jest następująca:  

 wynagrodzenie zasadnicze 3.400 zł,  

 dodatek funkcyjny 1.000 zł,  
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 dodatek specjalny 20% - tj. 880 zł,  

 dodatek za wysługę lat zgodnie z określonymi przepisami.  

Chciałbym powiedzieć również, że ustalając na początku kadencji pana wynagrodzenie panie 

Wójcie, daliśmy panu kredyt ogromnego zaufania, czyli najwyższe wynagrodzenie w Powiecie 

z myślą, że będzie pan spełniał obietnice dane w kampanii, a mianowicie: oszczędność, 

gospodarność, celowość, szacunek do rady i do mieszkańców. Jednak pomyliliśmy się, gdyż z 

chwilą objęcia urzędu rozpoczął pan rozdawnictwo gminnych pieniędzy, skrzętnie ukrywając 

przed radą. Dziś wiemy na pewno, że z tak bogatej gminy zrobił pan jedną z czterech 

najbardziej zadłużonych gmin.  

Ja podałam swoją propozycję, bardzo proszę radnych o podanie następnych propozycji 

odnośnie wynagrodzenia.  

Nie widzę, wobec tego 

Radny Artur Podczasiak – ja nie chciałem się wypowiadać na temat wynagrodzenia, ale jak 

słyszę, że jedną z najbardziej zadłużonych. Przecież  z czego powstało zadłużenie? Powstało z 

tego, że przeprowadzamy jedne z największych inwestycji w regionie. Nikt takich nie ma. 

Aby wykonać takie inwestycje jesteśmy wręcz zmuszeni do zaciągnięcia kredytu. Czy pani 

uważa, że tyle mieliśmy w zasobach na koncie w banku?  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – nie uważam.  

Radny Artur Podczasiak – przecież chciała pani wykonać drogę, przebudować kotłownię, 

wykonać dom kultury, płytę stadionu. To wszystko chcieliśmy razem. Takie były nasze 

założenia. To co było w kampanii uważam, że jest realizowane. Tylko wasza prywata i chęć 

rozpoczęcia już kampanii wyborczej spowodowała to co się dzieje. To jest moje zdanie w tej 

sytuacji. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – panie radny to jest nieporozumienie, pan 

źle odczytuje. To są fakty. 

Radny Artur Podczasiak – wiadomo, jest was 8 i też bym prosił, jeśli pani mówi jako 

Przewodnicząca Rady, to albo żeby pani mówiła, jako przewodnicząca tej grupy 8 radych. Bo 

nie mówi pani za wszystkich. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – ja podkreśliłam: mówię za siebie, proszę 

słuchać z uwagą.  

Radny Artur Podczasiak – i troszeczkę takiej uczciwości.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – panie radny 

Radny Artur Podczasiak – kolejna się pani śmieje, a przecież wykonane są przejścia  dla 

pieszych. Drogi wykonujemy we wszystkich okręgach. To nie jest tak, że jest wykonana np. 

ja jestem z Nowin, to tylko w Nowinach. Jest wykonane w Nowinach, Szewcach, Kowali, 
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Sitkówce u pana Grynia też jest wykonane.  

Mieszkanka gminy – a na Trzciankach? 

Radny Artur Podczasiak – na Trzciankach, no może na Trzciankach też jest wykonane.  

Mieszkanka gminy – tak? Gdzie? Co? 

Radny Artur Podczasiak – i gdyby nie państwa upór. Panie Gienku, przecież na Słowiku też 

jest wykonane. W każdej miejscowości coś się robi.  

Radny Eugeniusz Czerwiak – 20.000 zł na Słowik. 

Radny Artur Podczasiak – skąd się bierze to zadłużenie? Aby pozyskać pieniądze z UE to 

musimy mieć zabezpieczone kwoty. To przez waszą upartość nie jest wykonywana 

inwestycja w Woli Murowanej. Gdzie Chęciny mają pięknie, natomiast jedzie się od Chęcin 

w stronę Nowin jest pięknie i nagle u nas inny świat, bo blokujecie inwestycje. Dziękuje 

bardzo. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak –  chwileczkę panie radny, ja odpowiem. Są 

inwestycje i to nie ulega wątpliwości. Ale już była dyskusja na ten temat. Dlaczego te 

wszystkie inwestycje skumulowały się w ostatnim roku? To jest dziwne. Dlaczego nie były 

rozłożone od samego początku? Natomiast nagrody pan Wójt wypłacał od razu w 2015 roku. 

Kredyt, który był brany to był określony, jako kredyt na inwestycje. Jak się okazało na deficyt 

finansowy, który wystąpił.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – z czego się to brało, kobieto. Mogę prosić o głos? 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – nie kobieto panie Wójcie, zaraz ja pana 

dopuszczę. Proszę mnie szanować, jako prowadzącą. To, że pan się śmieje to jest chyba po 

prostu desperacja. Ja poproszę w kolejności: pan Czerwiak się zgłosił, później pani Edyta 

Giemza i pan Kasperek. 

Radny Eugeniusz Czerwiak – panie Wójcie ja nie za takim budżetem głosowałem. Rok temu 

rozmawiałem z panem i powiedziałem,  że głosuję za tym budżetem i nawet do pani redaktor 

„Głosu Nowin” jak do mnie zadzwonił i powiedziałem, że jestem za tym budżetem, który 

otrzymałem i jak tutaj niektórzy radni mówią, aby przeczytać go ze zrozumieniem. Ja go 

przeczytałem ze zrozumieniem. I na Słowik przez 4 lata aktualnej kadencji wyłożono z 

gminnego funduszu 30.000–40.000 zł. Super kwota, którą można się chwalić na Słowiku. 

Może radny innymi pieniędzmi dysponuje, wiedza na Słowiku. Byłem przekonany, że nie będę 

się z panem przepychał słownie tutaj, bo radny Podczasiak mówi o pieniążkach, które idą na 

inwestycje. Głosując za budżetem, ja byłem przekonany, że ja z panem nie będę się użerał 

słownie, bo nie jest mi to potrzebne. Plac zabaw miał być wykonany łącznie z boiskiem. 

Okrojono go tylko do placu zabaw. Boisko będziemy robić może w przyszłym roku. Nie 

wiadomo. 
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Też byłem za rozbudową skrzyżowania ulicy Perłowej z ulicą Białego Zagłębia. 3-4 miesiące 

wstecz zostało to okrojone do 50.000 zł. Teraz pan przygotował zmianę po mojej interwencji 

na sesji 2 tygodnie temu. Teraz pan zwiększa środki i z uporem, powtórzę słowa pozostałych 

radnych, pan z uporem chce przeforsować ten 1 mln zł. Ja myślałem, że pan to zrobi w ten 

sposób, że poprosi pan o parę minut, może godzinkę, może dwie i wyrzucamy 1 mln zł. Pan 

przecież zabezpieczył w budżecie 2 mln zł. Przecież wypłacono te 2 mln zł. Składaliśmy 

deklaracje mieszkańcom, że będziemy wykonywać inwestycje. Ja nie rozumiem i nie mogę 

zrozumieć, dlaczego pan się tak upiera, żeby ten 1 mln zł, bo może gdzie indziej, bym użył 

innych słów do pana w cztery oczy, ale tutaj tych słów nie użyję, dlaczego pan aż z takim 

uporem. Nawet chodząc z panem po miejscowościach Słowik, Zagrody to myślałem, że to 

będzie taki budżet, do którego nie będę miał zastrzeżeń i spojrzę dobrze w oczy ludziom. Tu 

jest jednak odwrotność tego, o co tak zabiegaliśmy w poprzedniej kadencji, gdzie pan był 

Przewodniczącym i ja radny, który zabiegłam o to wszystko. 

Radna Edyta Giemza – zarzucacie panu Wójtowi i radzie, że wszystkie inwestycje są w 

ostatnim roku. To jest nieprawda. Dlatego, że za tymi inwestycjami wszyscy już głosowaliśmy 

w budżecie na 2015 rok. Nasze realia, państwa, są takie, że na same zezwolenia czeka się rok, 

2 lata. To kiedy mieliśmy zrobić te inwestycje? Dlatego zawsze w trzecim roku wyborczym 

robi się przeważnie wszędzie inwestycje w każdej gminie. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – nie w każdej gminie pani radna.  

Radna Edyta Giemza – to chyba, że inwestycje są zaczęte w 2014 roku. Tak było u  nas. 

Pozwolenia, które były wydane w 2014 roku, inwestycje poszły w 2015 roku. Te inwestycje, o 

które my prosiliśmy w 2015 roku  są teraz w 2016, 2017, 2018 roku realizowane. Ale państwo 

nie możecie tego zrozumieć i cały czas się czepiacie. To jest takie przedwyborcze, że na 

wybory robi się inwestycje. Mówię jeszcze raz - to jest nieprawda.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – pani radna chyba się do końca nie 

rozumiemy. My nie jesteśmy przeciwni inwestycjom. Tylko ten pakiet i sama pani o tym wie, 

bo jeszcze nie tak dawno sama pani ubolewała dlaczego jest wszystko w jednym pakiecie. 

Także my chcemy inwestycji.   

Radna Edyta Giemza – pani Przewodnicząca, pani powiedziała przed chwilą – dlaczego pan 

Wójt wszystkie inwestycje robi w ostatnim roku wyborczym? To są pani słowa. Ja tłumaczę, 

że nie wszystkie inwestycje są robione w roku wyborczym. Tylko to są inwestycje robione od 

roku 2014. Ludzie czekali 5,6 lat, aby się przyłączyć do wodociągów to decyzje już termin 

ważności traciły i za poprzednie lata nic nie było zrobione. Wszystko było zrobione w 2015 

roku, kiedy obecny Wójt przyjął władzę. I to było za naszej kadencji.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – tak i nikt tego nie kwestionuje. 
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Radna Edyta Giemza – to są zadania wieloletnie i nie można tak mówić, że w jeden rok coś 

zrobimy. Bo same uzgodnienia pod drogę, to jest co najmniej rok czasu. To jest masa 

uzgodnień. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – my zdajemy sobie sprawę, bo 

rozmawiamy na komisjach i pani też uczestniczy w rozmowach. Chodzi o to pani radna, że 

konstruując budżet to trzeba mieć wizję i planuje się budżet. Skoro było na GOK zaplanowane  

2 mln zł, to dlaczego dziś mamy dać jeszcze 1 mln zł.  

Radna Edyta Giemza – pani Przewodnicząca to ja już nie wiem o czym my mówimy. Czy 

my mówimy o wynagrodzeniu pana Wójta, o inwestycjach, że są robione przed wyborami czy 

cały czas jest GOK i te 2 ml zł? To jest wszystko pomieszane razem.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – o wynagrodzeniu, ale to jest ze sobą 

powiązane.  

Radna Edyta Giemza – ja nie widzę żadnego połączenia. Jakie ma ten GOK do 

wynagrodzenia pana Wójta? 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – ma takie, że mieszkańcy chcą wiedzieć 

szerzej, bo my wiemy bo jesteśmy na komisjach. 

Radna Edyta Giemza – chcę przypomnieć, że my też głosowaliśmy za tym budżetem i w tym 

budżecie było to 2,5 mln zł i wszyscy widzieliśmy.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – jakie 2,5 mln zł pani radna? O czym pani 

mówi? 2 mln zł były.  

Radna Edyta Giemza – wszyscy widzieliśmy to. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – nie wszyscy. 

Radna Edyta Giemza – nie wszyscy, więc część z nas ponosi też tego konsekwencje. To jeśli 

my panu Wójtowi obniżamy wynagrodzenie, to obniżmy sobie tak samo.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – jak będzie taka potrzeba, to jak 

najbardziej. Proszę o wniosek. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani Przewodnicząca ma pani taką dziwną 

przypadłość, że prawie każdego radnego pani cały czas instruuje, poucza, podsumowuje jego 

odpowiedź. Poza radnymi, z którymi pani współpracuje, radych, którzy wypowiadają się w 

sposób pozytywny o pracy, którą wykonujemy, pani poucza, instruuje, podsumowuje, 

komentuje. Ja powiem pani tak, 4 lata byłem Przewodniczącym i nie komentowałem 

wypowiedzi radnych, z którymi się nawet nie zgadzałem. Nie chcę by się pani do tego 

odnosiła to jest moja uwaga i temat zamknięty. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – ja się odniosę do tego. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – właśnie to jest pani przypadłość, kolejny raz pani 
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pokazuje, że musi pani skomentować, itd.  

Druga rzecz: szanowni państwo i zwracam się tutaj do pani Przewodniczącej i radnych z tzw. 

opozycji, przestańcie manipulować i kłamać, że gmina jest najbardziej zadłużona w Powiecie 

Kieleckim, bo to jest nieprawda. Porównujmy to co jest opublikowane w mediach, że 

zadłużenie per capita jest takie czy takie. Porównujmy zadłużenie do dochodów, jaki stanowi 

% dochodów zadłużenie gminy. W tej chwili zadłużenie gminy to jest kwota 15.100.000 zł, 

co stanowi około  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – 36% 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ok. 22,5% pani Przewodnicząca. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – szkoda, że nie 60 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – i mam taka prośbę, ze względów  zwyczajowych, 

kulturalnych – proszę mi nie przerywać, jak mówię. Jeszcze raz powtarzam, zadłużenie w tej 

chwili gminy na dzień dzisiejszy, ponieważ zapłaciliśmy wszystkie należne raty kredytów – 

2.400.000 zł w tym roku zapłąciliśmy rat kredytu - w tej chwili zadłużenie to 15.178.251,72 

zł, co stanowi 22,5% dochodów, które mamy w tej chwili w planach 67.300.000 zł. O takim 

zadłużeniu mówmy, nie mówmy per capita.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – czyli panie Wójcie to co ranking podaje to 

jest kłamstwo, tak? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jeszcze raz pani powiem, proszę, aby pani nie 

komentowała , a przynajmniej nie wciskała w usta mówców słów, których nie powiedzieli. Ja 

nie powiedziałem, że ten ranking kłamie, tylko powiedziałem, że ten ranking jest opracowany 

w takiej formie, że przelicza zadłużenie per capita. Rozumie pani co to jest z łaciny per 

capita? Na głowę mieszkańca. Mamy 7.600 mieszkańców. Jeżeli podzielimy zadłużenie jakie 

było 1 stycznia 2018 roku, czyli 17,5 mln zł na 7.600 mieszkańców to wyjdzie ok. 2.200 zł 

per capita. Natomiast zadłużenie moim zdaniem i myślę, że zdaniem też pani Skarbnik też i 

pani Ewa Mazur Zastępca Skarbnika może to potwierdzić to zadłużenie, jeśli chcemy je 

pokazać w sposób rzetelny to powinniśmy je porównywać  do dochodów, jakie gmina osiąga. 

Wtedy mówimy o stopniu zadłużenia. Tak samo jeżeli mówimy o stopniu zadłużenia państwa 

jako państwa. Owszem bardzo takie medialne i bardzo takie obrazowe jest przeliczanie długu 

państwa per capita, czyli na głowę obywatela, ale ono tak naprawdę nic nam nie mówi. Bo co 

to znaczy 2.200 zł? Czy to jest dużo czy mało? Tak naprawdę, jeśli chcemy rzetelnie 

przedstawić poziom zadłużenia to porównujmy to do tego ile zarabiamy, czyli do dochodu. 

Każdy z nas w gospodarstwie może wziąć telewizor na raty, samochód na raty. Można wziąć 

wszystko dzisiaj na raty. Tylko jeśli zadłużenie przewyższy kwotę, jaką my jesteśmy w stanie 

obsłużyć z własnych dochodów to mamy problem. Wtedy bankrutujemy.  
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Nasze zadłużenie w tej chwili to jest 22,5% naszych dochodów osiąganych. Jeżeli byśmy nie 

realizowali inwestycji to to zadłużenie jakie dziś mamy, jesteśmy w stanie to spłacić w ciągu 

1,5 roku, bo wydatki inwestycyjne jakie zaplanowane są na ten rok to jest blisko 20 mln zł, 

więc 15.100.000 zł jakie mamy na dzień dzisiejszy i już więcej nie spłacamy, bo nie mamy 

rozchodów zaplanowanych większych w budżecie - to dzisiejsze zadłużenie 15.100.000 zł 

jesteśmy w stanie spłacić w ciągu 1,5 roku. Proszę was, porównujmy cały czas to z 

dochodami. Bo co to znaczy? Możemy wziąć kredyt w domu na 10.000 zł i jest nas 8 osób w 

gospodarstwie domowym a rodzina, która jest 3-sobowa też weźmie 10.000 zł i pytanie, kto 

jest bardziej zadłużony? Ten komu średnio na głowę wychodzi określona kwota, gdzie ma  

8-osobową rodzinę czy temu co ma 3-osobową rodzinę. Tak samo tutaj, jeśli mielibyśmy nie 

7.600 mieszkańców tylko 15.000 mieszkańców to przy tym samym zadłużeniu, zadłużenie 

per capita nie było by 2.200 zł tylko 1.100 zł. Cieszylibyśmy się bardzo, bo mamy małe 

zadłużenie.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – tak, ale to jest czysta matematyka przecież 

panie Wójcie. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowna pani, to jest takie, może trochę 

parafrazuję - ja mam 100 zł, kolega Pyk też ma 100 zł i razem mamy 200 zł. Przyjdzie mój 

zastępca pan Łukasz i średnio we trzech mamy 200 zł. A ile ma pan Łukasz w kieszeni w tej 

chwili? Nic. Tak to wygląda. Też czysta matematyka. Nie wyciągajmy średniej tylko 

porównujmy do czegoś.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – porównujmy. Teraz jeszcze radna 

Posłowska była w kolejności, radny Wojcieszyński i radny Podczasiak. 

Radna Renata Posłowska – proszę państwa bo wszystko rozbija się wokół GOK. Pamiętacie 

państwo, on miał powstać za kwotę 36 mln zł. Sami byliśmy przeciwni, że to jest inwestycja 

za droga. W tej chwili powstaje za 11 mln zł. I on ma służyć mieszkańcom wszystkim: 

Nowin, Kowali, Zgórska, Szewc. Miał być w tym hotel, tego nie ma. Wszyscy mamy z tego 

skorzystać. Myślę, że powinniśmy dołożyć starań, aby to powstało.   

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – ale pani radna, my nie przeszkadzamy, 

tylko chodzi o to, że aby to powstało trzeba racjonalnie planować wydatki. Przecież w 

budżecie były zaplanowane 2 mln zł. Wykonujmy to.  

Radna Renata Posłowska – pani Przewodnicząca jak sami oceniacie, pan Wójt jest 

odpowiedzialny za to, aby to powstało i funkcjonowało. Dajmy mu pracować.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – tak, ale też musimy wiedzieć, w którym 

momencie mamy podnosić i za czym głosujemy, żeby nie było naszej wątpliwości. Jak 

możemy glosować za czymś czego nie ma? Ten projekt zmiany jest złamaniem podstawowych 
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zasad finansów publicznych.  

Radna Edyta Giemza – ale o czym my znowu mówimy? O zmianach czy o wynagrodzeniu 

pana Wójta? Cały czas wchodzimy jedno w drugie.  Mówmy o wynagrodzeniu pana Wójta.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – ja odpowiadam pani radnej Posłowskiej.  

Radny Łukasz Gryń – tak się przysłuchuje, najpierw radnej Giemzie, co ma do tego GOK, a 

wynagrodzenie. I tak się zastanawiam: to tak jak rozdysponowana kwota nagród nie ma nic 

wspólnego. No przecież to świadczy o tym jak się gospodaruje tymi środkami publicznymi. 

No to ja tego nie rozumiem. Poza tym pani radna Giemza, jak się tak pani troszczy  bardzo, to 

przewodzi pani Komisji Rewizyjnej. Tak na moje oko to pani powinna przyjrzeć się tematowi 

związanemu z umową wieloletnią.   

Radna Edyta Giemza – panie Łukaszu Gryń przypominam,  

Radny Łukasz Gryń – ale proszę mi nie przerywać. 

Radna Edyta Giemza – że Komisja Rewizyjna pracuję tylko i wyłącznie wg planu.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – chwileczkę pani radna. 

Radna Edyta Giemza – żaden z radnych nie powiedział, aby objąć to kontrolą. Do tej pory 

żadnego pisma nie dostałam, nawet z opozycji.  

Radny Łukasz Gryń – pani radna ja pani nie przerywałem, bardzo prosiłbym, aby pani tego 

również nie robiła. Poza tym jeśli trzymamy się pewnego poziomu, to głos zabiera się po 

udzieleniu zgody Przewodniczącej Rady.    

Radna Edyta Giemza – panie Łukaszu 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – chwilę pani radna, ja zaraz udzielę pani 

głosu.  

Radna Edyta Giemza – ja nie widzę związku pomiędzy wynagrodzeniem pana Wójta, a pracą 

Komisji Rewizyjnej.  

Radny Łukasz Gryń – pani radna, może pani nie widzieć, ja taki związek widzę. W związku 

z powyższym, jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – wyrażam tutaj swoje zdanie - 

powinna się pani przyjrzeć temu o czym mówiłem już wcześniej: w jaki sposób była 

skonstruowana umowa wieloletnia? Dlaczego w budżecie nie znalazło się wystarczająco 

środków, by pokryć zobowiązania w stosunku do wykonawcy? - tak, byśmy w tym momencie 

nie spotykali, nie przepychali i słownie, bo realizowalibyśmy te inwestycje, które faktycznie w 

budżecie zostały zaplanowane. Skoro pani też mówi o tym, że na wiele spraw długo się czeka 

to my wiemy o tym. Wielość z tych spraw utyka w Starostwie Powiatowym, więc to też można 

by zmobilizować pracowników Starostwa Powiatowego, którym pani jest. Więc to też ma w 

jakiś sposób związek.  

Kolejna sprawa, siedzę prawie na przeciwko pani redaktor Marty. Pani zdaje się, że jest tutaj 
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utrzymywana ze środków publicznych. Jak tak przyglądam się pani zachowaniu to też tak 

trochę nie przystoi. Apelowałbym, aby pani jednak jakiś poziom reprezentowała. Bo tak to 

jakieś uśmiechy, komentarze do jednego, do drugiego. Nie przystoi tak, powiem szczerze.  

Idąc dalej. Zarzuca pan panie Wójcie pani Przewodniczącej, że przerywa, komentuje. Takie 

jest nasze prawo, wszystkich właściwie. Ja sobie nie przypominam, żeby pani Przewodnicząca 

nie udzielała głosu komukolwiek. A jeżeli pan panie Wójcie mówi, że w jakiś sposób radni jak 

pan nas określa tzw. opozycji, są przez panią Przewodniczącą traktowani lepiej, to ja nie wiem, 

jak mogę nazwać sposób w jaki pan podchodzi do radnych. Wie pan kij ma zawsze dwa końce. 

Trzeba o tym pamiętać. Korzystając tutaj z tego, że mamy media, nie wiem dokładnie jakie - 

pan wypowiada się, że media kłamią. Będzie pan miał okazję wszystko zweryfikować w 

swoim medium jakim jest  „Głos Nowin”. Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo mam pytanie, czy ja w 

którymkolwiek momencie powiedziałam, że  media kłamią?  

Radny Artur Podczasiak – nie, to pan Gryń powiedział, że pan powiedział. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – panie radny, naprawdę, niech pan się zastanowi 

nad tym, co pan robi. Rozumiem, prowadzi pan kampanię wyborczą, dość agresywną i ja 

spodziewam się, że będzie coraz lepiej, w tym złym słowa znaczeniu i będzie pan coraz 

agresywniej wściekle atakował. Ale naprawdę ja pana ostrzegam, zresztą spotkamy się 

niedługo to będzie okazja ku temu, aby wymienić pewne poglądy. Naprawdę pana proszę, aby 

pan przestał mówić takie rzeczy, o których ja nie mówiłem. Niech pan zaprzestanie takiej 

polityki.  

Radny Zbigniew Pyk – szanowni państwo przechodząc do tematu głównego tj. 

wynagrodzenia pana Wójta, chciałbym powiedzieć parę zdań. Bo obniżamy mu 

wynagrodzenia, a pamiętamy jak ono było ustalane i pan Wójt na samym początku 

zaproponował obniżenie w stosunku do poprzednika swojego wynagrodzenia i tak też uczynił. 

Oprócz tego ustawa jaka teraz weszła, która za ministrów karze samorządowców m.in. też 

wiadomo w jakiś sposób została zrobiona i jaki cel temu przyświecał. A państwo proponujecie 

jeszcze teraz to wynagrodzenie obniżyć bardziej niż sama ustawa mówi.  

Teraz sprawa kolejna. Inwestycje w tej kadencji są 3-krotnie wyższe niż w każdej poprzedniej. 

Powiedzmy większe niż za trzy kadencje poprzednie. Wynagrodzenia pan Wójt do tej pory, 

bez tej obniżki, miał mniejsze. Inflacja swoją drogą. Należy też to wziąć pod uwagę. Środki 

unijne pozyskane w tej kadencji są wyjątkowe, bo u nas nigdy nie było żadnych unijnych 

środków, bo zawsze była taka teoria rozszerzana, czy propagowana, że jesteśmy tak bogatą 

gminą, że nam nikt nic nie da i musimy wszystko wykonywać za własne pieniądze. Okazuje 

się, że jednak jest to możliwe, czyli nie była to prawda cały czas nam przedstawiona 
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wcześniej, że my nie dostaniemy żadnego 1.000 zł, bo jesteśmy tak bogatą gminą, że nie 

mamy szans. Tyle środków, między innymi dzięki panu Wójtowi, bo przypuszczam, że jego 

służby się do tego przyczyniły skutecznie - dostaliśmy takie środki, o których się nam nawet 

nie śniło w poprzednich kadencjach. I za to teraz w nagrodę dla pana Wójta chcecie ograniczyć 

pobory do niepoważnych pieniędzy w stosunku do stanowisk jakie Wójtowie mają, mając 

takie osiągnięcia jak Wójt Sebastian Nowaczkiewicz w tej kadencji uzyskał. Więc jeżeli to 

miałoby być odzwierciedleniem pracy i korzyści gminy i wszystkich jego mieszkańców. No to 

gdzie tu jakieś prawo i gdzie tu jakaś sprawiedliwość? Ja rozumie, że zbliża się koniec 

kadencji i wszyscy marzą o stanowisku Wójta, być może Wicewójta czy też innych 

stanowiskach. I to być może przeważa i zaślepia jednocześnie w tych opiniach negatywnych w 

stosunku do pana Wójta, bo ja tutaj rzetelności i uczciwości nie widzę za grosz. Dziękuje 

bardzo. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – i ja też nie widzę panie radny.  

Radna Edyta Giemza – ja tylko tutaj powiem panu radnemu Łukaszowi Gryniowi, bo pan 

Łukasz zarzucił mi, nie wiem czy to w związku z moją pracą, bo nie wiadomo skąd to 

Starostwo Powiatowe się wzięło. Panie Łukaszu, bo pan powiedział, że wszystkie sprawy 

budowlane przedłuża Starostwo Powiatowe. Czy pan zna prawo budowlane? Proszę  mi 

odpowiedzieć.  

Radny Łukasz Gryń – pani radna nie powiedziałem, że wszystkie, że wielość z tych spraw. 

Radna Edyta Giemza – że przedłuża Starostwo Powiatowe, to pan mi przytyk do pracy 

zrobił. Pytam się, czy pan zna prawo budowlane? 

Radny Łukasz Gryń – pani radna na pewno nie znam go tak jak pani, ponieważ pani tam 

pracuje. 

Radna Edyta Giemza – to proszę mi powiedzieć, jaki jest termin na wydanie decyzji przez 

Starostwo Powiatowe? To jest 65 dni. Jeśli Starostwo przedłuży choćby o jeden dzień dłużej  

Radny Andrzej Kasperek – pani Przewodnicząca proszę przerwać, bo testy nie w tym 

momencie, tylko na komisjach rozmowa.  

Radna Edyta Giemza – pan Łukasz mi zarzucił tak do pracy, ja nic na jego pracę nie mówię. 

Także panie Łukaszu następnym razem trzeba się zorientować, gdzie najdłużej to trwa, a nie 

wymieniać Starostwo Powiatowe. Dziękuję. 

Radny Łukasz Gryń – chodzi o to, że jesteśmy bardzo często w referacie inwestycji w 

Urzędzie Gminy, i pani radna, to nie tylko będzie moje zdanie, że te sprawy ogólnie wszystkie 

trwają o wiele za długo niż powinny. Natomiast wielokrotnie jak pytamy o kwestie związane z 

inwestycjami to dostajemy taką informację, że jeszcze czekamy, bo to jeszcze w Starostwie. 

Proszę też nie odnosić stricte personalnie, chociaż pani najwyraźniej chce i też komentując 
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proszę, używając już chyba tego zwrotu, który padał na tej sali – proszę nie wkładać w moje 

usta słów, których nie wypowiadałem. Dziękuję. 

Radna Renata Posłowska – ja tak trochę przyłączę się do słów pana radnego Pyka, bo jako 

radny jest chyba z nas najdłużej. Ja ze swoich obserwacji powiem tak, że 12 lat - trzy 

poprzednie kadencje mieszkańcy, zresztą dysponuję pełną dokumentacją, zwracali się z prośbą 

o wykonanie odpływu na drodze powiatowej. Możliwa była w 2016 roku. Trzy kadencje 

czekali na przebudowę drogi powiatowej wraz z odwodnieniem. Też możliwa była tylko w tej 

kadencji.  

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – w ostatnim roku, tak? 

Radna Renata Posłowska – w ostatnim roku, ponieważ długo trwały sprawy uzgodnieniowe - 

wiem, znam wszystkie te fakty - długo trwały sprawy uzgodnieniowe, odwodnieniowe, 

ponieważ musiały porozumieć się trzy instytucje: Gmina Morawica, nasza gmina i Starostwo 

Powiatowe. Dziękuję bardzo. 

Radny Andrzej Kasperek – ja się odniosę do tych inwestycji, bo na przebudowę drogi nie 

trzeba żadnych pozwoleń, tylko szczere chęci i dlatego wstrzymałem się od budżetu. Nawet 

byłem przeciwny, bo nie te środki były planowane.  

Drugi temat, ja byłem troszeczkę wcześniej w radzie niż pan Pyk. Ruszę śp. pana Aleksandra 

Błoniarza, który liczył, ale konto dodatnie i prowadził inwestycje typu kanalizacja Zgórsko 

potężna, Wola Murowana, gimnazjum i tam nie liczyło się minusów – ile wezmę, tylko ile 

mam na koncie. Dziękuję. 

Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – dziękuje bardzo. 

Wobec tego, czekam czy ktoś z państwa radnych ma propozycję odnośnie wynagrodzenia 

Wójta pana Sebastiana Nowaczkiewicza? 

Nie widzę. Wobec tego poddaje pod głosowanie, propozycję którą podałam ja, czyli: 

 wynagrodzenie zasadnicze 3.400 zł,  

 dodatek funkcyjny 1.000 zł,  

 dodatek specjalny 20% - tj. 880 zł,  

 dodatek za wysługę lat zgodnie z określonymi przepisami.  

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie 

w/w propozycję wynagrodzenia Wójta dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana 

Nowaczkiewicza. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła w/w propozycję wynagrodzenia Wójta dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana 

Sebastiana Nowaczkiewicza. 
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Przewodnicząca Radny Gminy Zofia Duchniak – wobec tego w projekt uchwały proszę o 

wpisanie: 

 § 1. 1.  

1) Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 3.400 zł. 

2) Dodatek funkcyjny w kwocie - 1.000 zł. 

3) Dodatek specjalny w kwocie - 880 zł - to stanowi 20% tych dwóch składników. 

 

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

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza wraz z wprowadzonymi 

zmianami. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLV/553/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza. 

 

Ad. 5 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 15.31 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku 

obrad zamknęła obrady XLV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.  

 

Na tym protokół zakończono. 

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

 

W załączeniu do protokołu: 

 Zał. Nr 1 – Lista obecności Radnych Gminy Sitkówka-Nowiny; 

 Zał. Nr 2 – Wniosek radnych: Eugeniusza Czerwiaka, Waldemara Kasprzyka, Michała 

Kurtka i Małgorzaty Wójtowicz, adresowany do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. 

wprowadzenia zmian w uchwale wprowadzającej zmiany w budżecie. 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczyła: 

                                                                             

          Alina Jedynak                             Zofia Duchniak  


