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 Protokół Nr XLVII/18 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 28 września 2018 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 10.08, zakończenie godzina 12.07 

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), 

 Sołtysi z terenu Gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny (nieobecny 

Zbigniew Jantura), 

 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego, 

 mieszkańcy gminy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy odnośnie realizacji uchwał dot. podejrzenia 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana 

Sebastiana Nowaczkiewicza. 

7. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2018 

roku. 

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

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

o godz. 10.08 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sesja jest transmitowana on-line i w związku 

z powyższym wizerunek osób uczestniczących w sesji się jest upubliczniony na stronach 

internetowych. 

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

Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny, 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 przedstawiła porządek obrad.  

Do porządku obrad uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XLVI 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 XLVI sesji 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2018 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w sesji nie uczestniczy 

Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy oraz pracownicy uprawnieni do złożenia sprawozdania i 

w związku z powyższym przechodzimy do kolejnego pkt porządku obrad.  



 3 

 

Radny Łukasz Gryń odniósł się braku udziału kogokolwiek z Urzędu Gminy w dzisiejszej 

sesji. 

Następnie głos zabrała radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk w temacie 

ustalania terminu dzisiejszej sesji z Wójtem Gminy (odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca 

Rady Gminy Zofia Duchniak). 

 

Ad. 6 

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy odnośnie realizacji uchwał dot. podejrzenia 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana 

Sebastiana Nowaczkiewicza 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała: 

 zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (dot. zadania pod 

nazwą „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz 

z terenami przyległymi przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji); 

- w/w zawiadomienie do wglądu w biurze rady  

 zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (dot. dodatków 

motywacyjnych dla pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny w 2018 roku). 

- w/w zawiadomienie do wglądu w biurze rady 

 

W dyskusji nad w/w informacją udział wzięli: 

 radny Artur Podczasiak, 

 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak, 

 radny Zbigniew Pyk, 

 radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk. 

 

W temacie współpracy radnych z Wójtem Gminy, terminu i porządku obrad sesji, środków na 

wynagrodzenia w oświacie - w dyskusji udział wzięli: 

 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak, 

 radny Łukasz Gryń, 

 radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk, 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz, 

 radny Artur Podczasiak. 
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O godz. 10.51 z sali obrad wyszedł radny Marcin Wojcieszyński  

 

Ad. 7 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

 

Radny Zbigniew Pyk przedstawił informacje nt. zadań – wodociąg w Kowali i w 

Trzciankach.  

 

O godz. 10.54 do sali obrad wrócił Marcin Wojcieszyński  

 

Radna Renata Posłowska nawiązała do wypowiedzi radnego Pyka w temacie wodociągu w 

Kowali. 

 

Ad. 8 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2018 

roku 

- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że „Informację o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2018 roku” radni otrzymali w 

stosownym terminie i była ona analizowana na posiedzeniach poszczególnych komisji rady. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Ad. 9 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady Gminy przed udzieleniem głosu w sprawach różnych poinformowała, 

że sesja jest transmitowana on-line i w związku z powyższym wizerunek osób 

uczestniczących w sesji jest upubliczniony na stronach internetowych. 

 

Były dyrektor ZSP w Nowinach odczytał oświadczenie w stosunku do informacji 

przedstawionych na poprzedniej sesji rady gminy przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

Sebastiana Nowaczkiewicza (które po odczytaniu przekazał na ręce Przewodniczącej Rady 

Gminy) 

- w/w oświadczenie stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 
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O godz. 11.15 obrady sesji opuścił były dyrektor ZSP w Nowinach 

 

Radny Artur Podczasiak zgłosił uwagi co do technicznej obsługi sesji. 

Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły  

do Biura Rady w okresie między sesjami: 

 pismo od mieszkańca Szewc - odwołanie od decyzji do SKO w Kielcach za 

pośrednictwem Wójta Gminy, do wiadomości Rady Gminy; 

- w/w pismo zostało przekazane na posiedzenia komisji rady w miesiącu wrześniu br. 

(na prośbę radnego Artura Podczasiaka Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał w/w 

pismo) 

W dyskusji w temacie w/w pisma udział wzięli: Artur Podczasiak, Przewodnicząca Rady 

Gminy.  

  

 pismo mieszkanki Nowiny oraz radnych gminy: Zofia Duchniak, Michał Kurtek, 

Waldemar Kasprzyk (adresowane do Starostwa Powiatowego w Kielcach, do 

wiadomości Rady Gminy) - sprzeciw co do budowy stacji bazowej telefonii 

komórkowej na dz. nr ewid. 458/16 obręb 0005 Zagrody; 

W dyskusji w temacie w/w pisma udział wzięli: Przewodnicząca Rady Gminy, radny 

Artur Podczasiak, radny Waldemar Kasprzyk.  

 

 3 pisma od UKS „Fukutenjin” w Kowali w sprawie możliwości dofinansowania:  

- uroczystego rozpoczęcia sportowego roku judo,  

- organizacji 29 Świętokrzyskiego Turnieju Judo, 

- 16 Sportowej Wigilii Judo, 

W/w pisma zostały przekazane na posiedzenia komisji rady w miesiącu wrześniu br. w 

celu wypracowania opinii. Powyższe opinie zostaną przekazane przez Przewodniczącą 

Rady Gminy, Wójtowi Gminy. 

 

 pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dot. zmian statutów 

jst; 

 

O godz. 11.26 z sali obrad wyszedł radny Artur Podczasiak 
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 zaproszenie na konferencję nt. priorytetów w profilaktyce chorób zakaźnych w 

regionie – 17.10. br. Ostrowiec Świętokrzyski; 

- w/w pisma do wglądu w biurze rady 

 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych. 

 

Radny Łukasz Gryń zabrał głos w temacie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w 

dniu 17 września br. dot. wynagrodzeń w oświacie. 

 

O godz. 11.29:  

 z sali obrad wyszli: radna Edyta Giemza, radny Marian Wilk 

 do sali obrad wrócił radny Artur Podczasiak 

 

O godz. 11.31:  

 z sali obrad wyszli: radny Robert Mularczyk, radna Renata Krzysiek-Nowakowska  

 

Radny Andrzej Kasperek zabrał głos w temacie redaktor „Głosu Nowin”. 

 

O godz. 11.37 z sali obrad wyszła pani Bogumiła Kowalczyk 

 

Między radnymi: Łukaszem Gryniem i Renatą Posłowską odbyła się dyskusja nt. diet 

radnej i sołtysa, wodociągu w Kowali. 

 

O godz. 11.40:  

 do sali obrad wróciła pani Bogumiła Kowalczyk 

 z sali obrad wyszli Sołtysi: Ewa Fudali, Władysław Zapała 

 

O godz. 11.43 do sali obrad wrócił Sołtys Władysław Zapała 

 

O godz. 11.40:  

 do sali obrad wrócili radni: Renata Krzysiek-Nowakowska, Edyta giemza, Marian 

Wilk, Robert Mularczyk 

 

O godz. 11.45 z sali obrad wyszła pani Krystyna Janiec 
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Przewodnicząca Rady Gminy przywołała radnego Grynia i radną Posłowską do rzeczy, 

stwierdziła, że tematy kampanijne należy poruszać na innych spotkaniach a nie na sesji rady. 

Radny Artur Podczasiak poparł słowa Przewodniczącej Rady Gminy i odniósł się do 

radnego Grynia. 

Przewodnicząca Rady Gminy również radnego Podczasiaka przywołała do rzeczy.  

 

Radny Marcin Wojcieszyński zabrał głos w temacie oczyszczania chodników w gminie. 

 

O godz. 11.47 do sali obrad wróciła pani Krystyna Janiec 

 

Radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk zabrała głos w temacie wskaźników 

wykonania budżetów w oświacie w gminie. 

Do wypowiedzi odniosła się Przewodnicząca Rady Gminy i radny Łukasz Gryń. 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wziął mieszkaniec gminy: 

 w temacie finansów edukacji, zdrowia bezpieczeństwa, zmian na stanowiskach 

dyrektorów szkół przy zmianie władzy,  sytuacji w gminie i chodników na terenie 

gminy; 

 

O godz. 11.50 do sali obrad wróciła Sołtys Ewa Fudali 

 

Radny Andrzej Kasperem zapytał o finał sprawy sądowej Przewodniczącej Rady Gminy w 

przeciwko radnej Renacie Posłowskiej (odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Rady Gminy – 

sprawa jest w toku). 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wziął mieszkaniec gminy: 

 w temacie sąsiedztwa Zakładu Lafarge (odpowiedzi udzieliła radna Renata Posłowska, 

radny Andrzej Kasperek, Sołtys Władysław Zapała). 

 

Ad. 10 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że nie wpłynęły żadne 

interpelacje i zapytania. 
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Ad. 11 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 12.07 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku 

obrad zamknęła obrady XLVII Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.  

Poinformowała, że kolejna sesja rady planowana jest na 18 października br. godz. 11.00. 

 

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 o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I 

półrocze 2018 roku; 

 Zał. Nr 3 – Oświadczenie byłego dyrektora ZSP w Nowinach; 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczyła: 

                                                                             

          Alina Jedynak                             Zofia Duchniak  


