Protokół Nr XLVI/18
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 31 sierpnia 2018 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 11.03, zakończenie godzina 15.41.
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,
 mjr Mirosław Wąchocki - Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Kielcach,
 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego,
 Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 Pan Ryszard Kusak - kierownik CUW w Nowinach,
 Pani Marta Herbergier – redaktor „Głosu Nowin” i Facebook-a Gminy,
 media lokalne,
 mieszkańcy gminy.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony
Terytorialnej przez przedstawicieli WKU w Kielcach.
5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
6. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
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7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
9. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
minionym okresie 2018 roku.
10. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2018 rok;
2) 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;
3) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka
ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu
lub innym zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę;
4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy SitkówkaNowiny miejsc sprzedaży i podawania alkoholu;
5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny;
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej
nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny
Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny;
7) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób
fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny;
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.
11. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji
Obrady XLVI sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 otworzyła
o godz. 11.03 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak powitała Wójta Gminy, Radnych, Sołtysów z
terenu Gminy, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny, pracowników Urzędu Gminy,
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Radną Powiatu Kieleckiego
Bogumiłę Kowalczyk, mjr Mirosława Wąchockiwgo - Szefa Wydziału Rekrutacji WKU w
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Kielcach, pracownicę Urzędu Gminy Chęciny oraz przedstawicieli mediów lokalnych i
mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformował, że od dzisiejszej sesji radni będą pracować w
formie elektronicznej.

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 przedstawiła porządek obrad.
Zapytała czy są jakieś propozycje zmian w porządku obrad.
Radny Łukasz Gryń w imieniu swoim i radnych: Marcina Wojcieszyńskiego i Małgorzaty
Wójtowicz odczytał wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o uchwałę w sprawie złożenia
zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy
Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza.
(wniosek wraz z projektem uchwały został przekazany Przewodniczącej Rady Gminy)
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak w imieniu swoim i radnych: Waldemara
Kasprzyka, Michała Kurtka i Andrzeja Kasperka odczytała wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana
Sebastiana Nowaczkiewicza.
Radny Artur Podczasiak zwrócił się z prośbą o odczytanie wniosku w całości z nazwiskami
radnych oraz uzasadnieniem.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak odczytała:
 projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do wniosku radnych: Zofii Duchniak, Waldemara
Kasprzyka, Michała Kurtka i Andrzeja Kasperka, o wprowadzenie do porządku obrad
sesji projektu uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia
dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana
Sebastiana Nowaczkiewicza.
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz odczytała:
 projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do wniosku radnych: Łukasza Grynia, Marcina
Wojcieszyńskiego i Małgorzaty Wójtowicz, o uzupełnienie porządku obrad sesji o
uchwałę w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny
finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana
Nowaczkiewicza.
Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie:
1) wniosek radnych: Łukasza Grynia, Marcina Wojcieszyńskiego, Małgorzaty Wójtowicz,
o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie złożenia
zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta
Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie
złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta
Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza.
2) wniosek radnych: Zofii Duchniak, Waldemara Kasprzyka, Michała Kurtka, Andrzeja
Kasperka, o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie złożenia
zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta
Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” przyjęła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie
złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta
Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza.
W związku z przegłosowaniem w/w wniosków Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła
pracownika biura rady o skserowanie projektów uchwał i rozdanie ich radnym.
O godz. 11.41 obrady sesji opuściła pracownica Urzędu Gminy Chęciny
Radna Renata Posłowska poprosiła o ogłoszenie przerwy.
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Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 11.42 do godz. 11.57.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Ad. 3 – c. d.
Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że radni otrzymali skserowane
projekty uchwał.
Poinformowała, że projekty uchwał do przegłosowanych wniosków zostaną wprowadzone
kolejno do porządku obrad sesji w pkt 10 jako ust. 9 i ust. 10.
Wobec braku dalszych uwag i propozycji do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.
Wobec powyższych zmian porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony
Terytorialnej przez przedstawicieli WKU w Kielcach.
5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
6. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
9. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
minionym okresie 2018 roku.
10. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2018 rok;
2) 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;
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3) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka
ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu
lub innym zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę;
4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy SitkówkaNowiny miejsc sprzedaży i podawania alkoholu;
5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny;
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej
nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny
Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny;
7) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób
fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny;
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością;
9) Podjęcie uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia
dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana
Sebastiana Nowaczkiewicza.
10) Podjęcie uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia
dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana
Sebastiana Nowaczkiewicza.
11. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 4
Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony
Terytorialnej przez przedstawicieli WKU w Kielcach
Mjr Mirosław Wąchocki - Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Kielcach, przedstawił informacje nt. ochotniczych form służby wojskowej i służby w
Wojskach Obrony Terytorialnej. Poprosił o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o
naborze do służby, poprzez rozpowszechnianie jej wśród mieszkańców. Poinformował, że
materiały informacyjne przekazał Wójtowi Gminy. Zachęcił do wstąpienia w szeregi armii.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak podziękowała za przedstawienie informacji i
za udział w dzisiejszej sesji rady.
O godz. 12.07 obrady sesji opuścił mjr Mirosław Wąchocki
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Ad. 5
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że protokół był wyłożony
do wglądu w biurze Rady Gminy. Zapytała czy są uwagi do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 czerwca 2018 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”.

Ad. 6
Przyjęcie protokołu z XLV sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że protokół był wyłożony
do wglądu w biurze Rady Gminy. Zapytała czy są uwagi do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLV sesji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 12 lipca 2018 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”.

Ad. 7
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, aby jako
sprawozdanie z działalności z okresu między sesjami potraktować „Informację z realizacji
zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w minionym okresie 2018 roku”,
która zostanie przedstawiona w pkt 9.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję.

Ad. 8
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że w okresie między sesjami nie
było zebrań Zarządu ani Zgromadzenia MZWiK.
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Ad. 9
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
minionym okresie 2018 roku
- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że radni otrzymali w/w
informację w materiałach na sesję i była ona analizowana na posiedzeniach poszczególnych
komisji rady.
Przed zabraniem głosu przez mieszkańców gminy Przewodnicząca Rady Gminy
poinformowała, że sesja jest transmitowana on-line.
Mieszkańcy gminy pytali o realizację inwestycji:
 przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach,
 budowa chodnika msc. Trzcianki ul. Sosnowa,
 budowa kanalizacji w msc. Trzcianki (realizacja „Wodociągi Kieleckie”).
Informacji w/w tematach udzielił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz oraz Kierownik
Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Andrzej Waśko.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w
temacie.

Ad. 10
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2018 rok
O godz. 12.21 na obrady sesji przybył Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek
Przed poddaniem pod głosowanie w/w projektu uchwały w dyskusji udział wzięli:
1. Radny Łukasz Gryń w temacie:
 braku środków na wynagrodzenia dla pracowników ZSP w Nowinach (odpowiedzi
udzielił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz oraz Zastępca Skarbnika Ewa
Mazur),
 wykonania budżetu w placówkach oświatowych w paragrafach wynagrodzenia
(odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz),
 kwoty wpływu z opłaty eksploatacyjnej (odpowiedzi udzieliła Zastępca Skarbnik
Ewa Mazur i Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz),
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2. Radny Artur Podczasiak w temacie:
 spotkania dot. tworzenia budżetu, zwłaszcza placówek oświatowych,
3. Radny Łukasz Gryń temacie:


spotkania dot. tworzenia budżetu, zwłaszcza placówek oświatowych,

4. Radny Marcin Wojcieszyński, Radny Łukasz Gryń i Przewodnicząca Rady
Gminy Zofia Duchniak w temacie:
 zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata
poprzednie (odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz i radca
prawny Janina Michalska),
5. Radna Renata Krzysiek-Nowakowska w temacie:
 zmniejszenia nakładów finansowych na ul. Dolomitową w Szewcach (odpowiedzi
udzielił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz)
6. Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak w temacie:
 sprawy sądowej z byłym dyrektorem jednostki oświatowej (odpowiedzi udzielił
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz i radca prawny Janina Michalska),
7. Radna Renata Posłowska zgłosiła prośbę o zapoznanie się z pismem wnioskodawcy
do Ministerstwa Edukacji Narodowej o kontrolę oraz wszystkich innych pism dot.
tego tematu (odpowiedzi udzielił kierownik Ryszard Kusak, którą sprostował po
pkt
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porządku

obrad:

po

przegłosowaniu

wszystkich

uchwał

–

oraz

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak).
W temacie w/w pisma w dyskusji udział wzięli radni:
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak, Łukasz Gryń, Artur Podczasiak,
Michał Kurtek, Renata Posłowska
8. Radny Łukasz Gryń w temacie:
 terminu złożenia wniosku o środki na wynagrodzenia dla pracowników ZSP w
Nowinach oraz wniosków innych placówek oświatowych (odpowiedzi udzielił
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz).

Podczas dyskusji:
 o godz. 12.47 z sali obrad wyszedł radny Michał Kurtek, wrócił o godz. 12.49
 o godz. 13.00 z sali obrad wyszedł Wójt Sebastian Nowaczkiewicz, wrócił o godz.
13.01
 o godz. 13.01 z sali obrad wyszedł kierownik Ryszard Kusak, wrócił o godz. 13.02
 o godz. 13.09 z sali obrad wyszedł kierownik Ryszard Kusak
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Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLVI/554/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2018 rok.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLVI/555/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka
ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym,
szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu
lub innym zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLVI/556/18 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka
ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym
zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę.
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4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny miejsc sprzedaży i podawania alkoholu
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformował, że w związku z nowelizacją
ustawy o wychowaniu w trzeźwości, obowiązkiem rady gminy jest uchwalenie nowej
uchwały, o czym radni byli informowani w stosownym terminie. W poszczególnych
jednostkach pomocniczych gminy, tj. w sołectwach i w Nowinach były organizowane
spotkania mieszkańców, na których przyjęto uchwały w tym zakresie.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny miejsc sprzedaży i podawania alkoholu.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLVI/557/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny miejsc sprzedaży i podawania alkoholu.
5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że ten projekt uchwały
również jest podyktowany nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLVI/558/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej
nieruchomości

gruntowych,

położonych

w

miejscowości

Nowiny,

obręb
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geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny
(dz. nr 585/246, 35/33 i 35/34)

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
przetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Nowiny, obręb
geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLVI/559/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
przetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Nowiny, obręb
geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny.
7) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób
fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny
(dz. nr 329/13 i 328/2)

O godz. 13.23 do sali obrad wrócił kierownik Ryszard Kusak
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób
fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLVI/560/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób
fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
(dz. nr 443/220 zabudowanej budynkiem Kotłowni Nowiny)

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
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się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLVI/561/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.
9) Podjęcie uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia
dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana
Sebastiana Nowaczkiewicza
Przed poddaniem pod głosowanie w/w projektu uchwały w dyskusji udział wzięli:
 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – stwierdził, że Rada Gminy ma
kompetencje do podejmowania takich uchwał, natomiast na dzień dzisiejszy podjęcie
ich jest bezprzedmiotowe,
 radny Łukasz Gryń - w temacie pracy Komisji Doraźnej – jej wnioskach i
odpowiedziach na nie,
 radca prawny Janina Michalska – stwierdziła, że Rada Gminy zgodnie z ustawą o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ma prawo podjąć
tego typu uchwały. Natomiast zgadza się Wójtem, że w zakresie wprowadzenia
Zarządzeniem dodatku motywacyjnego nie ma tutaj żadnego naruszenia dyscypliny.
W odniesieniu do drugiej sprawy – nie zna jej dokładnie w związku z tym nie będzie
się wypowiadać, ale jest przekonana, że nie ma też w tym przypadku żadnego
naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Odniosła się również do wypowiedzi radnego Grynia w temacie odpowiedzi na
wnioski Komisji Doraźnej.
 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – w temacie przejrzystości i
transparentności informacji oraz dodatków motywacyjnych (odpowiedzi udzielił Wójt
Gminy Sebastian Nowaczkiewicz oraz w temacie wniosków o udostępnienie
informacji publicznej)
 radny Andrzej Kasperek – w temacie wniosków o udostępnienie informacji
publicznej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o
podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy SitkówkaNowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
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się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLVI/562/18 w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana
Sebastiana Nowaczkiewicza.
10) Podjęcie uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia
dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana
Sebastiana Nowaczkiewicza
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana
Sebastiana Nowaczkiewicza.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XLVI/563/18 w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana
Sebastiana Nowaczkiewicza.
Kierownik CUW w Nowinach Ryszard Kusak sprostował swoją wypowiedź, której udzielił
w pkt 10 ust. 1- podczas dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok – w temacie pisma do Ministerstwa Edukacji
Narodowej o kontrolę.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 13.44 do godz. 13.59.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Po przerwie nieobecni:
 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz
 Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek,
 Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur,
 Sołtys Stanisław Kobiec,
 Sołtys Zbigniew Jantura,
 Radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk,
 Redaktor „Głosu Nowin” Marta Herbergier
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Ad. 11
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie między sesjami:
 zaproszenie na Święto Gminy Sitkówka-Nowiny, które odbędzie się w dniach
8-9 września br.
 pismo z Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach (adresowane do Wójta Gminy odpowiedź na pismo INO-IX.7010.92.2018) dot. przebudowy drogi powiatowej nr
0377T w msc. Wola Murowana;

O godz. 14.01 po przerwie na obrady sesji przybyli:
 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz
 Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek,
 Redaktor „Głosu Nowin” Marta Herbergier

 pismo od pani reprezentującej rodziców zawodników GKS Nowiny rocznik 2004
(adresowane do Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy) - prośba o
dofinansowanie transportu dzieci i zawodników GKS Nowiny rocznik 2004 na obóz
sportowy;
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu wypracowała w tym temacie opinię, która zostanie przesłana do
adresatki.
Radny Łukasz Gryń zabrał głos w temacie w/w pisma.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił informacje nt. rozmów z
rodzicami dzieci i zawodników GKS Nowiny rocznik 2004.
Radny Andrzej Kasperek podziękował w imieniu strażaków z całej gminy za przyjęcie
proponowanych stawek ekwiwalentu dla druhów i zachęcił do wstępowania w szeregi OSP.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie między sesjami:
 pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - przesłanie
prawomocnego wyroku z dnia 17.05.2018 r. w sprawie Skargi Prokuratury Rejonowej
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Kielce-Zachód w Kielcach, na uchwałę Nr RG-XXVIII/351/17 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
na 2017 rok”;
 pismo od Prezesa OSP w Kowali (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady
Gminy) - prośba o przekazanie kwoty 6.500 zł na zakup defibrylatora
(Przewodnicząca Rady Gminy poinformował, że środki zostały zabezpieczone w
dzisiejszych zmianach budżetu);
 pismo od mieszkańca m. Kielce (pismo adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości
Rady Gminy) dot. zmiany nr 21 do mpzp gminy;
 pismo od mieszkańców msc. Szewce dot. zmiany nr 21 do mpzp gminy;
 pismo od Zarząd Klubu Seniora (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady
Gminy) - prośba o przyznanie dotacji celowej dla ZGKiM z przeznaczeniem na zakup
wykładziny do pomieszczeń klubu;
(Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy
udzielił informacji nt. w/w pisma)
 informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze br., o kształtowaniu
się wpf oraz przebiegu wykonania planu finansowego przychodni, GOK i GBP;
(Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni i sołtysi otrzymali w/w
informację. Będzie ona przedmiotem obrad sesji wrześniowej)
 pismo od mieszkańców Trzcianek (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości
radnego Grynia, Rady Gminy) dot. spalania odpadów w piecu przez sąsiadkę;
(Przewodnicząca Rady Gminy poinformował, że pismo zatytułowane jest jako
skarga ale z jego treści jest brak znamion skargi. Pismo dot. relacji sąsiedzkich)
 pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. oświadczeń majątkowych
składanych na koniec kadencji
(Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w dniu dzisiejszym radni
otrzymali druki oświadczeń majątkowych)
- w/w pisma do wglądu w biurze rady
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych
Radny Marcin Wojcieszyński poruszył temat czystości chodników na terenie gminy (w
odniesieniu do Dożynek Gminnych w Bolechowicach).
Radny Łukasz Gryń poruszył temat nieobecności na posiedzeniach Komisji Oświaty,
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Kultury i Sportu Prezesa UKS Futsal Nowiny.
Radny Marcin Wojcieszyński zapytał czy toczy się w Sądzie Administracyjnym jakieś
postępowanie w sprawie braku odpowiedzi na pisma kierowane przez jednego z mieszkańców
gminy?
Pan Wójt Sebastian Nowaczkiewicz poprosił o złożenie wniosku na piśmie.
Radny Łukasz Gryń oraz Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak odnieśli się do
w/w wypowiedzi Wójta Gminy.
Radny Waldemar Kasprzyk zapytał o składowanie odpadów przy ul. Perłowej i ul.
Przemysłowej oraz odniósł się do artykułu w „Głosie Nowin” podpisanego przez panią
Skarbnik – w temacie zadłużenia gminy.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił informacje w temacie składowiska
odpadów przy ul. Perłowej i ul. Przemysłowej. W najbliższy wtorek pan Wójt wraz z
pracownikami spotyka się ze Starostą Powiatowym celem opracowania dalszych kroków
postępowania w tej sprawie.
W dyskusji nad tematem czystości chodników na terenie gminy (w odniesieniu do Dożynek
Gminnych w Bolechowicach) udział wzięli:
 radny Andrzej Kasperek (oraz w temacie Dożynek Gminnych)
 radny Zbigniew Pyk (oraz w temacie dyskusji odbywających się podczas sesji rady i w
temacie subwencji oświatowej)
 Sołtys Sołectwa Wola Murowana Władysław Zapała (oraz w temacie drogi w Woli
Murowanej)
 radna Renata Posłowska
 radny Marcin Wojcieszyński
 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz
W temacie dyskusji na sesji wypowiedzieli się:
Przewodnicząca Rady Gminy oraz radny Łukasz Gryń.
W temacie drogi w Woli Murowanej wypowiedzieli się:
radny Andrzej Kasperek, radny Artur Podczasiak, radny Łukasz Gryń.

Prezes OSP Szewce-Zawada oraz mieszkaniec gminy, radny Artur Podczasiak,

radny

Andrzej Kasperek, Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz wzięli udział w dyskusji na temat
OSP Szewce-Zawada (nawiązanie do dyskusji z sesji w dniu 27 czerwca br.) oraz tematy
związane z działalnością OSP w gminie.
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Mieszkanka gminy poruszyła temat podziału miejsc na kolonie dla MDP jednostek OSP z
terenu gminy (nawiązanie do dyskusji z sesji w dniu 27 czerwca br.).
W w/w temat omówił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz oraz mieszkaniec gminy.
Mieszkanka gminy poruszyła temat dot.
 czystości msc. Trzcianki ul. Jodłowa,
 potrzeby wycięcia gałęzi w msc. Trzciankach ul. Sosnowa (na zakręcie obok rzeki
Bobrzy).
Radny Łukasz Gryń poruszył temat artykułu opublikowanego w „Głosie Nowin” nt.
stabilnej sytuacji finansowej gminy podpisanego przez Skarbnika Gminy.
Podczas dyskusji w sprawach różnych:
- o godz. 14.40 obrady sesji opuścił kierownik Ryszard Kusak
- o godz. 15.02 z sali obrad wyszła pani Marta Herbergier, wróciła o godz. 15.04
- o godz. 15.06 obrady sesji opuściła pani Janina Michalska
- o godz. 15.16 z sali obrad wyszedł pan Andrzej Waśko, wrócił o godz. 15.18
- o godz. 15.26 obrady sesji opuścił pan Andrzej Waśko
- o godz. 15.34 obrady sesji opuściła pani Marta Herbergier
- o godz. 15.38 z sali obrad wyszła radna Renata Krzysiek-Nowakowska, wróciła o godz. 15.40
- o godz. 15.39 obrady sesji opuścił Sołtys Władysław Zapała

Ad. 12
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła interpelacje, które wpłynęły
do Biura Rady:
 interpelacja Przewodniczącej Rady Gminy Zofii Duchniak w sprawie publikacji na
stronie internetowej BiP oświadczeń majątkowych za 2017 rok + odpowiedź
- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu
- w/w odpowiedź na interpelację stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu
 interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie wynagrodzenia dyrektora
GOK + odpowiedź
- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu
- w/w odpowiedź na interpelację stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu
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Ad. 13
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 15.41 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku
obrad zamknęła obrady XLVI 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 – Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy SitkówkaNowiny w minionym okresie 2018 roku;
 Zał. Nr 3 – Interpelacja Przewodniczącej Rady Gminy Zofii Duchniak w sprawie
publikacji na stronie internetowej BiP oświadczeń majątkowych za 2017 rok;
 Zał. Nr 4 – Odpowiedź na w/w interpelację Przewodniczącej Rady Gminy;
 Zał. Nr 5 – Interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie
wynagrodzenia dyrektora GOK;
 Zał. Nr 6 – Odpowiedź na w/w interpelację radnego.

Protokół sporządziła:
Alina Jedynak

Obradom przewodniczyła:
Zofia Duchniak
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