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 Protokół Nr XLVIII/18 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 16 października 2018 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 10.01, zakończenie godzina 11.11 

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,  

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

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Tomasz Błaszczyk - dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Ryszard Kusak - kierownik CUW w Nowinach, 

 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ, 

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

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

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

na 2018 rok. 

5. 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. 

6. Zakończenie obrad sesji.  

 

Ad. 1 

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

otworzyła o godz. 10.01 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak powitała Wójtów Gminy, Radnych, 

pracowników Urzędu Gminy oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie wójcie wniosek złożony przez pana o 

sesję nadzwyczajną złożony jest nadużyciem przez pana swoich uprawnień. Odwołam się tu do 

ustawodawcy  - otóż sesja nadzwyczajna powinna być zwołana w sytuacjach wyjątkowych, tzn. 

takich kiedy nie podjęcie uchwał mogłoby narazić gminę na negatywne konsekwencje. Chodzi 

tu o przypadki nadzwyczajne, kiedy trzeba załatwić sprawy wynikające niespodziewane, których 

nie można odkładać do następnej sesji – u nas to było 2 dni. Zwracałam się do pana z 

zapytaniem co takiego szczególnego zadziało się, że nie można wyczekać 2 dni i należy zwołać 

sesję nadzwyczajną? Otóż pan Wójt odpowiedział w ten sposób: ja wiem, pani Przewodnicząca 

nie wie. Drodzy państwo ja mam spisaną notatkę służbową, ma zapytanie, które skierowałam do 

pana Wójta, na które w późniejszym czasie dał odpowiedź odwołując się do ustawy o 

samorządzie gminnym – co może Przewodniczący a czego nie może. Więc powiem państwu tak 

wygląda współpraca na linii Przewodniczący – Wójt. 

Poza tym panie Wójcie to, że pan  nie szanuje mnie, ja się mogę z tym pogodzić, natomiast to 

rzutuje również na to, że nie szanuje pan swoich wyborców, bo nie kto inny jak to mieszkańcy 

naszej gminy są najważniejszą władzą w tej gminie.  

W proponowanym przez pana na dzień 16 października porządku obrad sesji nadzwyczajnej 

znalazły się bowiem wszystkie pkt merytoryczne kwalifikujące się do procedowania w trybie 

sesji zwyczajnej. Tym bardziej, ze sesja zwykła była zaplanowana na 18 października. 

Wykorzystanie w sposób nieuprawniony trybu sesji nadzwyczajnej jest wygodnym narzędziem 

do ograniczenia praw radnych, głosów mieszkańców, sołtysów. Nie jest dopuszczalne 

rozstrzygnięcie w trybie nadzwyczajnym spraw, które powinny być uchwalane - projekty które 

pan przedstawił w trybie zwykłym. Wójt zwołując sesję nadzwyczajną kieruje się swoim 

widzimisię lub zasadą polityki w  tej gminie. Dlatego tez panie Wójcie gmina nie jest pana 

własnością. Gmina to jest wspólnota, która ma służyć dobru mieszkańcom i dobru dla urzędu.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – skończyła pani, pani Przewodnicząca. Dzień dobry 

państwu witam serdecznie.  Pani Przewodnicząca ten wywód, który pani ktoś przygotował ktoś, 

jest dość szeroki i wiele rzeczy pani tak starała się mądrze przekazać, natomiast chciałbym 

zwrócić uwagę na to, że pierwotnie sesja była planowana 12 października. Pani nie może 

decydować o tym jednoosobowo jako Przewodnicząca Rady Gminy, z całym szacunkiem dla 

Rady i dla pani jako Przewodniczącej, nie może pani decydować o tym czy dane uchwały są 

ważne, ważniejsze lub mniej ważne. Nie ma pani takiego prawa, żeby o tym decydować i 
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stwierdzać. W sytuacji takiej jaka jest w tej chwili ja nie ograniczam Radzie w jakikolwiek 

sposób możliwości wypowiadania się. Pani tutaj bardzo daleko wybiega i proszę panią o to, żeby 

pani w ten sposób nie nadużywała słów, które są nieuprawnione i nie mają pokrycia w prawdzie. 

Przecież nad każdym projektem uchwały macie państwo możliwość debatowania, rozmawiania. 

To pani prowadzi sesję a nie ja, a więc jak może pani mnie zarzucać brak możliwości 

wypowiadania się przez sołtysów, mieszkańców, radnych. Pani Przewodnicząca jest pani ta 

Przewodniczącą 3 lata i pani doskonale o tym wie jak się prowadzi sesje i pani o tym powinna 

mówić.  

Pani mówi o tym, że ja nadużywa prawa do sesji nadzwyczajnych. Pani Przewodnicząca pani 

mnie skarżyła do Wojewody, że ja takiego prawa nadużywam. Wojewoda wyraziła się jasno: 

ustawa o samorządzie gminnym art. 20 uprawnia Wójta Gminy do zwoływania sesji 

nadzwyczajnych na jego wniosek, bądź też na wniosek ¼ ustawowego składu rady – o czym 

pani Przewodnicząca też powinna przynajmniej wiedzieć.  

Ja złożyłem wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, z porządkiem obrad i projektami uchwał – 

czyli wyczerpałem te przesłanki, które uprawniają mnie do zwołania sesji nadzwyczajnej - i pani 

obowiązkiem jest zwołanie tej sesji w wyznaczonym terminie, który zasugerowałem we 

wniosku. I pani nie ma możliwości, nie ma prawa pani w żaden sposób zmieniać porządku 

obrad. Zresztą dojdziemy do przedstawienia porządku obrad i ja tutaj będę się chciał jeszcze na 

ten temat wypowiedzieć. Nie ma pani żadnego uprawnienia do tego, żeby zmieniać porządek 

obrad taki jaki ja przedstawiłem. Nie może pani też samowolnie zmieniać porządku obrad sesji 

zwyczajnej z 18 października jaka jest planowana, bez zgody Rady.  

Tak wiele pani powiedział, ja nie chciałbym tej dyskusji tutaj przedłużać. Tak jak powiedziałem 

art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, polecam pani przeczytać dokładnie, najlepiej jeszcze z 

jakimś komentarzem. 

Ja prosiłbym panią mecenas o kilka słów, bo ja nie jestem prawnikiem ale pani mecenas pewnie 

w jakimś stopniu prawnie się odniesie do tego co pani Przewodnicząca wyprawia. Dziękuję.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję panu. Ja za chwileczkę oddam pani 

mecenas głos, ponieważ ja odniosę się ad vocem. 

Otóż panie Wójcie ja do pana się zwróciłam tak jak cywilizowani ludzie o wyjaśnienie mnie 

czym podyktowana jest pilność zwołania sesji. Tej odpowiedzi nie otrzymałam. Natomiast w 

uzasadnieniach, które pan przestawia, nic nie mówią o pilności sprawy, o tym, że coś 

szczególnego się zadziało, że nie możemy wszyscy czekać ten okres 2 dni.  

Dlatego też panie Wójcie to, że ja ogłosiłam sesję na 12 października na poprzedniej sesji, to jest 

propozycja. Natomiast w terminie, który mi pozwala na to, wyznaczyłam termin 18 października 

i nie było żadnego sprzeciwu – ani z pana strony, ani ze strony radnych. Dlatego uważałam za 

stosowne, że dzień 18-sty jest dniem sesji zwyczajnej.  
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I to, że ja nie wiem który projekt uchwały jest pilnością a który nie, to pan jako gospodarz i jako 

urzędnik piastujący rolę na tak wysokim urzędzie, zobowiązany jest mi i radnym wyjaśnić. 

Dlatego pytałam co takiego się wydarzyło, że należy na 2 dni przed planowaną sesją, 

zorganizować sesję nadzwyczajną? Nie otrzymałam wyjaśnień. Natomiast otrzymałam 

pouczenie mnie odwołując się do ustawy, którą ja znam, i wobec tego panie Wójcie ja też pana 

pozwolę sobie odwołać do art. 96 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.  

To tyle z mojej strony ad vocem. Oddaje głos pani mecenas. 

Radca prawny gminy Janina Michalska – szanowni państwo, chciałam się z pkt widzenia 

prawnego tylko i wyłącznie odnieść do tego co pani Przewodnicząca była uprzejma powiedzieć 

jeżeli chodzi o zarzutu wobec pana Wójta dot. tego, ze chciał i chce sesji nadzwyczajnej. Pani 

Przewodnicząca przed chwilą powiedziała, że zna pani ustawę o samorządzie gminnym. No i 

bardzo dobrze. Jeżeli zna pani ta ustawę to zna pani również art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie 

gminnym. Ja go przytoczę. Nie będę się siliła na komentarz swój, przytoczę tylko i wyłącznie 

komentarz do ustawy o samorządzie gminnym. 

Radca prawny gminy Janina Michalska:  

 odczytała art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz komentarz do ustawy. 

Radca prawny gminy Janina Michalska - że ustawodawca nie dał proszę państwa, niezależnie 

od tego jak się Przewodniczący nazywa – Iksiński, Y – nie dał Przewodniczącemu prawa do 

tego, aby decydować o tym, że ta uchwała dołączona do wniosku o zwołanie sesji w trybie art. 

20 ust. 3 – to jest ważna, mniej ważna. Nie dał takiego prawa. Przewodniczący ma obowiązek, 

ustawa brzmi wyraźnie.  

Ten komentarz, który pani Przewodnicząca pozwoliła sobie przytoczyć, ja go szanuję, ale  nie 

wiem skąd on jest. To jest dla abstrakcja. Po prostu abstrakcja. Mnie dla prawnika, dla mnie to 

jest po prostu rzecz niesłychana, aby tak skomentować ten przepis.  

Także ustawodawca daje prawo do wnioskowania o zwołanie sesji w tym trybie dwóm 

kategoriom podmiotów: jest to Wójt i ¼ ustawowego składu Rady. Gdyby ustawodawca chciał 

dać prawo Przewodniczącemu Rady do tego, aby żądał uzasadnienia, aby wymagał wskazania, 

który projekt uchwały jest ważny czy mniej ważny, to by to jasno i wyraźnie w przepisie 

wskazał. Tego nie uczynił.  A tak nawiasem mówiąc wyobraźcie sobie państwo taką sytuację tak 

w rzeczywistości. No to ja nie wiem jakimi kryteriami, jakimi kategoriami oceniać co jest ważne 

a co jest mniej ważne. Dziękuję bardzo.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuje bardzo. Ja ad vocem odniosę się. 

Pani mecenas jeżeli chodzi o pani wykładnie, ja również szanuje. Przytoczyła pani ten przepis, 

odczytała pani. Natomiast powiem pani, że ustawodawca również odróżnił i wpisał i podzielił na 

sesję pierwszą, sesję zwykłą i sesję nadzwyczajną. I sesja nadzwyczajna również kieruje się 

swoim prawami. Także tu trzeba do tego dodać.  
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Wypowiedź radnego Artura Podczasiaka nie dająca się zidentyfikować  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – chwileczkę panie radny będzie pan miał 

prawo wypowiedzenia się. 

I np. są rozstrzygniecie różnych Wojewodów, gdzie w trybie nadzwyczajnym sprawy, które 

mogą być załatwiane w trybie sesji zwykłej, nie mogą być przekładane na sesję nadzwyczajną. 

Dlatego szanowni państw, Wy macie państwo swoje prawa, ja mam swoje prawa i przywileje. I 

za to co dziś odbywa się ta sesja, w każdym bądź razie ustawodawca nie przewidział żadnych 

sankcji wobec Przewodniczącego, jedynie jeżeli radni bądź wnioskodawca, nie zgadzają się z 

tym, mają prawo złożyć wniosek do Rady. Rada rozstrzygnie czy ukarać Przewodniczącą czy 

nie. To nie my będziemy ustalać. 

Radny Artur Podczasiak - zagubiła się pani Przewodnicząca Rady Gminy a mgła była rano.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – zaraz panu oddam głos i pan się odnajdzie. 

Odnajdzie się pan zaraz panie radny. Proszę o ciszę, chwileczkę panowie, teraz pani mecenas, po 

kolei. Proszę patrzeć i pilnować kolejki. 

Radca prawny gminy Janina Michalska – dziękuję bardzo, ja ad vocem do głosu pani 

Przewodniczącej. Pozwolę sobie skorygować pani wypowiedź i powiedzieć, że nie jest to pani 

prawo, tylko obowiązek w tym przypadku. A to należy odróżnić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak  - i przywilej. 

Radca prawny gminy Janina Michalska  - oj proszę panią należy odróżnić obowiązek od 

przywileju i od prawa. Tutaj w tym przypadku art. 20 ust. 3 niestety jest to obowiązek.  Przykro 

mi ale tak jest. I nawet nie wiem jak by pani zaklinała rzeczywistość i używała nie wiem jakich 

słów tutaj, czy komentarzy, to tego się nie da inaczej wytłumaczyć ani wyprowadzić jak tylko 

obowiązku. I tak jest. Dziękuję bardzo. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  - szanowni państwo w ustawie o samorządzie 

gminnym jest użyte słowo obowiązek i nie ma tam pani Przewodnicząca przywileju. Więc 

jeszcze raz pani powtarzam: ma pani obowiązek, nie ma pani prawa żadnego do tego, żeby 

decydować o tym czy jakieś projekty uchwał może pani sobie usuwać z mojego porządku obrad 

czy też nie.  

Jeżeli chodzi o uzasadnienie – nie ma nigdzie wskazane, to już pani mecenas o tym mówiła, nie 

ma nigdzie wskazane, że ja muszę uzasadniać potrzebę zwołania sesji nadzwyczajnej. Powiem 

państwu z tego względu, że tutaj jesteśmy, zebrała się cała Rada: sesja w dniu dzisiejszym jest 

konieczna m.in. ze względu na to, że jutro jest to ostatni dzień gdzie jesteśmy związani ofertą na 

budowę ścieżek rowerowych. Stąd też jest m.in. jedna z potrzeb zwołania sesji w dniu 

dzisiejszym, bo gdyby była sesja tak jak pani mówiła wcześniej – 12 października – nie byłoby 

konieczności, potrzeby zwoływania sesji nadzwyczajnej.  
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O godz. 10.22 do sali obrad przybył dyrektor Jacek Chudzicki  

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  - gdybyśmy czekali do sesji 18 października to 

niestety nie moglibyśmy rozstrzygnąć przetargu, nie moglibyśmy realizować inwestycji – 

budowy ścieżek rowerowych. Przepadłaby też kwota dofinansowania z KOF na ten cel – ponad 

1.300.000 zł.  

Pani mówi o tym, że ja sobie jakoś te terminy ustalam bez konsultacji z panią. A mam pytanie: 

czy pani w tym roku w ogóle kiedykolwiek konsultowała ze mną termin obrad sesji? Nigdy. Nie 

zapytała pani nigdy tak naprawdę czy gmina będzie miała jakieś inne potrzeby żebyśmy ten 

termin obydwoje skonsultowali. Nigdy pani nie przyszła. Ja wiem pani brakuje odwagi, żeby 

przyjść do mnie i porozmawiać. Natomiast dobrym zwyczajem jest i powiem pani ja ze swojego 

doświadczenia, bo byłem 4 lata Przewodniczącym Rady Gminy. Z poprzednim Wójtem 

jakkolwiek żeśmy się nie zgadzali, taka w sytuacjach kiedy były terminy omawiane, zawsze 

ustalałem z Wójtem termin kolejnej sesji, tak żeby ona była dostosowana do prac, do potrzeb, 

które wynikają z prac Urzędu, z pracy urzędników Urzędu Gminy, bo jest to po prostu dobry 

zwyczaj i dobra współpraca, której z panią niestety nie ma. Gdyby terminy sesji pani ustalała ze 

mną, nawet zapytała na kiedy ta sesja mogłaby być wyznaczona, czy macie państwo jakieś 

potrzeby, czy wynika to z cyklu np. zamówień publicznych czy innych względów, to pani 

mogłaby ze mną to konsultować. Zwołuje pani np. sesję wrześniowa nie wiedzieć po co i 

czemu? Nie ma żadnych projektów uchwał, są tylko sprawozdania i przez 2 czy 3 godziny 

państwo debatujecie na temat nie wiem czego.  

Radny Andrzej Kasperek – to trzeba było być na sesji. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowny panie ja nie mam obowiązku 

uczestniczenia na obradach sesji. 

Radny Eugeniusz Czerwiak – za co Wójt pieniądze bierze? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – za to samo za co pan też bierze dietę. Jestem 

pracownikiem Urzędu. Moje wynagrodzenie, które i tak państwo mi obniżyliście o połowę, więc 

o co chodzi? Moje wynagrodzenie jest za pracę. Ja mam nienormowany czas pracy. Ja pracuję 

tak naprawdę 24 godziny na dobę, bo jestem w każdej chwili pod telefonem i pracuje też w 

weekendy, i w ciągu tygodnia przychodzę do pracy na 7.00, wychodzę często po 16.00. Nie 

mam obowiązku uczestniczenia w obradach sesji. Jeżeli taki obowiązek skądś wynika to proszę 

mi go wskazać. Dziękuje.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie to ja się odniosę do tej złej 

współpracy i moich złych zachowań wobec tego. Przecież panie Wójcie to ja informuję na końcu 

każdej sesji o następnej sesji – to jest pierwsza sprawa. Informowałam również o 24 września. I 
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na prośbę pana, i też nie zwrócił się pana do mnie, ponieważ panu wypadł wyjazd do 

zaprzyjaźnionej gminy, też pan prosił poprzez biuro rady o przesunięcie, ponieważ pan będzie 

dostępny od 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – co to ma do rzeczy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ma do pana odpowiedzi panie Wójcie. 

Spokojnie proszę wysłuchać. Dlatego wyszłam naprzeciw, zrozumiałam pana wyjazd do Płotów 

i zorganizowałam sesję 28, której pan uniknął. A plan pracy rady jest podany półroczny i 

zawiera również sesje. Proszę panie Wójcie wysłuchać - jest porządek pracy rady, gdzie w 

poszczególnych miesiącach są stałe punkty. Chwileczkę panie Wójcie 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – czy wskazała pani chociaż w jednym punkcie planu 

pracy rady wskazała konkretne  terminy? Czy są tam terminy? Są tam tylko określone miesiące. 

O czym pani w ogóle mówi? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – oczywiście, że są panie Wójcie 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jaki ma związek to co pani mówi z tym co jest 

faktycznie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – zaraz panu odpowiem jaki ma. Ponieważ 

panie Wójcie jak pan powinien wiedzieć sesja nadzwyczajna nie zawiera punktów: sprawy 

różne, zapytania, dopuszczenie mieszkańców do pytań, interpelacje. I po prostu zwołując 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – interpelacje możecie państwo  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – chwileczkę panie Wójcie  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – złożyć między sesjami.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz – spokojnie, niech pani 

Przewodnicząca powie co ma powiedzieć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – spokojnie, mamy czas drodzy państwo 

wszyscy zgłaszajmy się, porządek musi być. Chwileczkę. Dlatego dokończę panie Wójcie – ja 

wykonuje plan pracy rady i nie może być tak, że pan używa środka jakim jest sesja 

nadzwyczajna pozbawiając punktów, które nie mogą być zawarte w sesji nadzwyczajnej.  

Czy kolejny ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? 

Nie ma, wobec tego przechodzimy do punktu 2. 

 

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. 
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Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że porządek obrad radni 

otrzymali wraz zaproszeniem na sesję nadzwyczajną. 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Wójtowi Gminy. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, wnioskuję o uzupełnienie 

porządku obrad zgodnie z moim wnioskiem z 9 października i rozszerzenie go o te projekty 

uchwał, które zostały bezprawnie usunięte przez panią Przewodniczącą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak – w związku z tym, że pan Wójt daje 

propozycje ja proszę o 10 minut przerwy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.  

Przerwa od godz. 10.32 do godz. 10.45. 

Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy. 

 

Ad. 3 – c.d.  

Przedstawienie porządku obrad 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak – przed przerwą pan Wójt zgłosił 

wniosek o wprowadzenie projektów uchwał do porządku dzisiejszych obrad. W związku z  tym 

poddaje pod głosowanie wniosek. 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Wójtowi Gminy. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani Przewodnicząca, szanowni  radni, mój wniosek 

był do pani kierowany o uzupełnienie porządku obrad zgodnie z moim wnioskiem. Nie możecie 

państwo głosować mojego wniosku, bo ja zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym złożyłem 

do pani wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z porządkiem obrad, z dołączonymi projektami 

uchwał i Wy nie możecie go bez mojej zgody zmienić. Nie ma możliwości zmiany bez mojej 

zgody tego porządku obrad. To co pani uczyniła było bezprawnie. To było złamanie, ja pani 

mówiłem, w ubiegłym tygodniu w czwartek jak podpisywała pani porządek obrad sesji 

nadzwyczajnej, że złamała pani ustawę o samorządzie gminnym zmieniając porządek obrad 

mojego wniosku. Nie może pani tego zrobić. I ja teraz tylko proszę o to, aby uzupełnić porządek 

obrad dzisiejszej sesji nadzwyczajnej do zgodności z moim wnioskiem i z tym porządkiem 

obrad, jaki został złożony do Przewodniczącej Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak – panie Wójcie, ja proceduję na tej sesji, 

jeżeli pan uważa, że robię coś niezgodnie z prawem, ma pan prawo mnie zaskarżyć.  

I  w takim układzie pan postawił wniosek, czytelnie pisze to jest wniosek. Projekty uchwał, które 
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pan przygotował trafiły do biura rady. Dlatego też ja poddaje pod głosowanie rady 

Radny Artur Podczasiak - ale pani Przewodnicząca 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak – chwileczkę panie radny, zaraz pan 

zgłosi się. 

Radny Zbigniew Pyk -  pani Przewodnicząca, pan Wójt nie zamierza rozszerzyć dzisiejszego 

porządku obrad, tylko pan Wójt dopomina się, żeby dzisiejsza sesja była zgodna z wnioskiem 

jaki do pani złożył. Pani obowiązkiem jest zwołać sesję i uwzględnić to co Wójt do pani złożył, 

ten wniosek. I chodzi tylko o to. Także nie ma tu żadnego głosowania, teraz rada zdecyduje lub 

nie zdecyduje, przegłosuje, bo macie większość, tylko ma być sesja nadzwyczajna i z wnioskiem 

takim jaki został do pani złożony. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak – ja odpowiem panu panie radny. Ja 

odpowiadam za to co robię. I nawet jeżeli mnie sankcje jakieś spotkają to też przyjmę. Musi to 

wydać organ uprawniony. Nie mniej jednak ja nie otrzymałam uzasadnienia o to, że uchwały 

które pan Wójt zaproponował nie mogły być procedowane w trybie zwykłym, natomiast wg 

pana Wójta powinny być przedstawione na sesji nadzwyczajnej. Ja tak nie uważam. Jeżeli pan 

Wójt, bo ma takie prawo, może mnie zaskarżyć.  

Radca prawny gminy Janina Michalska – pani Przewodnicząca głosować by pani mogła 

wniosek, który byłby uzupełnieniem i zmianą porządku obrad zaproponowaną przez Wójta. A 

tutaj nie mamy mowy o takiej sytuacji, ponieważ wniosek pana Wójta obejmował porządek 

obrad złożony wraz z wnioskiem o zwołanie sesji w trybie art. 20 ust. 3. Pani go samowolnie, 

przepraszam mogę tego słowa użyć, zmodyfikowała i usunęła pani z tego porządku obrad bez 

podstawy prawnej, czyli z naruszeniem art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, bodajże 

15 punktów, ponieważ wniosek obejmował chyba 17 uchwał a do tej sesji, na której jesteśmy, 

jest tylko 2 projekty, czyli uchwała w sprawie zmian budżetu gminy i uchwała w sprawie zmiany 

wpf. Nie ma w porządku obrad pozostałych 15 uchwał. Więc ten tryb, który teraz pani chce 

zastosować a i owszem jest dopuszczalny, ale pod jednym warunkiem – że wniosek jest 

kompletny. A ten wniosek nie jest kompletny. W związku z tym to uzupełnienie nie powinno 

być głosowane, bo wie pani, to jest tryb nadzwyczajny. Chce pani tutaj coś dziwnego 

wprowadzić dla mnie. Nie jest to dopuszczalne. Oczywiście tak jak pani mówi, pani odpowiada 

ale  powinna pani działać zgodnie z przepisami prawa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pani mecenas, panie Wójcie, 

niedopuszczalne jest, żeby w trybie nadzwyczajnym procedować uchwały, które podlegają sesji 

nadzwyczajnej. Ja tak uważam i jeżeli państwo uważacie inaczej to są służby, ma pan urząd, 

należy złożyć zażalenie na mnie. Rada też ma takie prawo złożyć.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani Przewodnicząca, ja tak mam prośbę do pani na 

koniec kadencji: niech naprawdę pani chociaż na ostatnią czy przedostatnią sesję nie łamie 
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prawa. Po prostu łamie pani prawo. Nie ma pani prawa decydować o tym czy jakiś projekt 

uchwały jest ważniejszy czy mniej ważny. Ja jestem wnioskodawcą sesji nadzwyczajnej, ja 

złożyłem wniosek, dołączyłem zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełniłem 

obowiązek dołączenia porządku obrad, projektów uchwał i pani nie ma żadnego prawa 

modyfikować tego. Rozumie to pani? Nie ma pani prawa. Nie ma pani żadnych możliwości. 

Pani funkcja Przewodniczącego Rady Gminy to jest tylko i wyłącznie prowadzenie sesji i 

reprezentowania Rady na zewnątrz. Nie ma pani żadnego prawa do tego, żeby modyfikować 

tego typu rzeczy, jak ja to zrobiłem, czyli mojego wniosku i mojego porządku obrad. Nie ma 

pani prawa. Niechże pani to zrozumie. Pani po raz kolejny robi tak, że pani po swojemu. Nie 

wiem kto pani takie rzeczy podpowiada. Pani łamie prawo, ustawę o samorządzie gminnym. I 

zachowuje się pani jak ten szatniarz z filmu Bareji: mamy pański płaszcz i nie oddamy i co pan 

nam zrobi? Po prostu. I nie może pani tego zrobić. Do sądu – nie będę się bawił z panią 

Przewodniczącą w jakiekolwiek zaskarżanie, itd. Kończymy tę kadencję, nie spotkają pani, pani 

o tym wie, nie spotkają pani żadne konsekwencje poza moralnymi i takimi społecznymi. 

Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja dziękuje, ale panie Wójcie jeżeli chodzi o 

konsekwencje moralne to każdy z nas będzie odpowiadał – tak pan, jak i ja.  

Czy ktoś jeszcze chciałby w tym temacie? 

Radny Artur Podczasiak – pani Przewodnicząca, pan Wójt powiedział, reprezentuje pani nas 

na zewnątrz, apeluje do pani, żeby pani przestała ośmieszać nas, nas radnych. Może nie tamtą 

część ósemkę, bo sami uzgadniacie pewne rzeczy, ale niestety Rada to jest 15 osób. I w mojej 

ocenie pani nas ośmiesza. I to idzie w cały kraj, na całą Polskę. Ludzie się już z innych gmin 

śmieją.  Pani tutaj za każdym razem umoralnia. Najpierw trzeba zacząć od siebie. I jeśli pani 

mecenas wypowiada się, mówi konkretnie - czego nie można zrozumieć w wypowiedzi pani 

mecenas? Dziękuje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak – to ja panu odpowiem panie radny. Pan 

również ma prawo złożyć zażalenie na prace Przewodniczącej Rady. Ma pan takie prawo. Ja 

uważam, że działam zgodnie z prawem, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i tak robiłam od 

początku i robić będę. Nie umoralniam nikogo, bo od moralności każdy ma swoje sumienie i pan 

doskonale o tym powinien wiedzieć.  

Radna Edyta Giemza – pani Przewodnicząca, to co pani Przewodnicząca zmusza nas do 

łamania prawa? To przecież to głosowanie ma się nie odbyć a pani cały czas: głosujemy i 

głosujemy. To jak my mamy w tym momencie postąpić?  

 

Czyjaś nie dająca się zidentyfikować wypowiedź 
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Radna Edyta Giemza – jakiego sumienia? O czym tu jest mowa? To jest prawo. To my 

łamiemy prawo, jako radni łamiemy prawo. Pani Przewodnicząca nas zmusza do łamania prawa 

w tym momencie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak – to pani radna jeżeli ja zmuszam, ja 

nikogo nie zmuszam, ja poddaje wniosek pod głosowanie a pani może się wstrzymać, może nie 

głosować. 

Radna Edyta Giemza – a to głosowanie to przecież jest łamanie prawa.  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak – to jak organ będzie upoważniony i 

uprawniony i zbada to mnie ukarze. To ja przyjmuje na siebie. Natomiast tu co pani mecenas 

wczytuje się w przepisy, to bardzo dobrze, że przypomina pani o tych przepisach, ale ja również 

chciałabym pani przypomnieć, że na pierwszych sesjach twierdziła pani, że w pani ocenie 

przepisy daje takie jakie wymaga pracodawca. Więc ja nie mam prawa też bardzo wierzyć. 

Radny Andrzej Kasperek – tak było. 

Radny Eugeniusz Czerwiak - kto płaci ten ma rację. 

Radna Edyta Giemza – pani Przewodnicząca przez ostanie sesje było mówione: nie ma pani 

mecenas. Jest źle, bo nie ma pani mecenas, nie ma porady prawnej. Jest pani mecenas teraz, jest 

porada prawna, mówi nam co mamy robić a pani swoje, łamać prawo. Dziękuję.  

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak – pani radna to, że nie było pani mecenas 

to nie ma takiego zarzutu, bo sama panie wie, ponieważ pani miała tu rozmowy z panią mecenas 

przy rozstrzyganiu skargi na pana Wójta i jest napisane, to pani miała wątpliwości do pani 

mecenas o wykładnie prawną pani mecenas. Także pani najlepiej powinna wiedzieć i szkoda, że 

pani szybciutko od tamtego roku zapomniała o tym. 

Radna Edyta Giemza – pani Przewodnicząca, ale nie mówimy o skardze na pana Wójta, tylko 

mówimy o dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, gdzie pani mecenas nam mówi - nie tylko pani 

mecenas, bo i pan Wójt i przepisy nam mówią, że my łamiemy prawo. To jak my mamy 

głosować? Razem z panią łamać to prawo? Wstrzymać się od głosu? Ja nie wiem w tym 

momencie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pani radna, pani zagłosuje jak pani uważa. A 

jeżeli ja złamałam przepis to ja za to ponoszę odpowiedzialność.  

Radny Andrzej Kasperek – ja do pani mecenas kilka pytań. Pani mecenas, w które dni pani 

pracuje i czy obowiązkiem pani jest być na sesji i kogo pani reprezentuje? Jeżeli dobrze kojarzę i 

jeżeli państwo radni kojarzą, to na początku mojego rozpoczęcia kadencji tej pani powiedziała: 

że ja reprezentuje tego kto mi płaci. I zapytałem wtedy również o swoją osobę czy mogę 

prezesować i być radnym. W mojej ocenie – ja nie chciałem w pani ocenie. Proszę sobie 

wszyscy przypomnieć.  

I drugie pytanie do pana Wójta – panie Wójcie ja odsyłam do kodeksu, do prawa, do statutów, 
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nie zwoływać sensacje robić przed remizą, opisywać mnie, bo musiałbym też w pana bawić i też 

skargę składać do sądu w trybie, że mnie pan pomówił, że ja jako prezes utrudniałem otwarcie 

remizy. Panie Wójcie pan jest 4 lata tu i 4 lata wcześniej – tu pan nie zna. Chciał być pan 

strażakiem, nie wiem, w piaskownicy czy gdzieś, bo na pewno nie w rzeczywistości, bo pan jest 

zero ze statutem, zero z przepisami takimi, bo pan nie wie kto może otworzyć, kto może 

udostępnić i komu mogę udostępnić nagrania z monitoringu. Dziękuję bardzo.  

Radca prawny gminy Janina Michalska – proszę państwa odpowiadając na pytanie pana 

kiedy ja pracuje, jak ja pracuje, dlaczego jestem na sesjach albo nie jestem na sesjach – ja 

prowadzę obsługę prawną Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na podstawie umowy o pracę. 

Obowiązuje mnie umowa o pracę i ustawa o radcach prawnych. Jeżeli chodzi o udział w sesjach 

to o tym decyduje pan Wójt czy ja mam brać udział w sesji, czy nie mam brać udziału w sesji. 

Nie zależy to ode mnie, bo obowiązku zwierzchnika służbowego jeżeli chodzi o zatrudnienie, 

sprawuje pan Wójt, jest bezpośrednim przełożonym.  

Nie przypominam sobie, abym używała słów i uzależniała wydanie opinii prawnej od tego kto 

mi płaci. Jeżeli jest takie stanowisko to jest to nie wiem proszę państwa 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – w protokole 

Radca prawny gminy Janina Michalska – ale proszę państwa to nie jest sesja poświęcona 

moje osobie. Ok? Przede wszystkim mojej osobie? Proszę pana ja bardzo dziękuje za takie 

docenienie mojej osoby. Wiem, ze jestem długoletnim pracownikiem, bo jeżeli doczekam 

szczęśliwie to będzie prawie 20 lat, w lutym minie. I chwała bogu być może doczekam. Ale nie 

zasłużyłam aż na takie traktowanie, aby sesję rady gminy poświęcać radcy prawnej Janinie 

Michalskiej. Jesteśmy tutaj na sesji dzisiaj obecni z powodu tego, że pan Wójt korzystając z art. 

20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, złożył wniosek o zwołanie 

sesji  w trybie właśnie tego przepisu. A dyskusja toczy się na ten temat, że o ile sobie dobrze 

przypominam, bo już ona jest tak burzliwa ale ostatni akcent tej dyskusji to jest problem zmiany 

samowolnie bez podstawy prawnej porządku obrad przedłożonego do wniosku o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej. I to powinno być tematem dyskusji a nie to jak ja pracuje i ile pracuje. Dziękuje 

bardzo.   

Radny Andrzej Kasperek – pani Przewodnicząca, wszystko wiemy. Mówiłem od początku, że 

sesje radni nie mają obsługi prawnej. Dziękuję.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wobec tego przechodzimy do punktu 3, czyli 

poddajemy pod głosowanie wniosek pana Wójta o wprowadzenie do porządku obrad projektów 

uchwał, które znalazły się w biurze rady. Udzielam głosu panu Wójtowi. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jeszcze raz powtarzam: to nie jest mój wniosek o 

zmianę porządku obrad. Niech pani rozumie to co ja mówię. To jest prośba do pani o to, żeby 

pani uzupełniła porządek obrad zgodny z moim wnioskiem. Nie może pani robić tego w ten 
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sposób. Ja jestem wnioskodawca sesji nadzwyczajnej, przedstawiłem porządek obrad i bez mojej 

zgody nie ma prawa pani ani nikt inny zmieniać porządku obrad. Rozumie to pani? I to nie jest 

mój wniosek o przegłosowanie, wy nie możecie tego głosować. Porządek obrad jest 

jednoznaczny, taki jaki przedstawiłem do wniosku o wołanie sesji nadzwyczajnej. I nie możecie 

państwo go głosować w żaden sposób. Niechże pani to zrozumie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie nie bardzo rozumiem, może mi 

jest ciężko to zrozumieć. Czekam aż organ wyższy zarzuci to, że ja przekroczyłam 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – pani jest najwyższym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak –w gminie jestem oprócz mieszkańców, bo 

najwyższym organem w gminie to są mieszkańcy, a następnie Rada. 

Wobec tego poddaje pod głosowanie propozycje pana Wójta. 

Kto z pań i panów rannych jest o przyjęcie do porządku obrad projektów, które pan Wójt 

przygotował a zostały przedstawione na sesje w trybie zwykłym? 

 

Obecnych w sali obrad 15 radnych. 

W głosowaniu uczestniczyło 8 Radnych.  

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

się” nie przyjęła w/w wniosku. 

 

Ad. 4 

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

na 2018 rok 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – w tych zmianach w budżecie panie Wójcie 

pojawiła się kwota 15.000 zł na stypendia. Nic tu nie ma w uzasadnieniu, chciałabym usłyszeć 

skąd się to wzięło, dla kogo i w jakim czasie ma to być wypłacone? 

Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur – kwota 15.000 zł występuje w Załączniku nr 2 – 

jest to zmiana o wydatkach. Została kwota przeniesiona z działu 75702 jest to obsługa długu 

publicznego zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000 zł a przeniesione do działu 92605 

paragraf 325. Dziękuję. 

Radny Łukasz Gryń – ja mam pytanie do pana Wójta. W jednej ze zmian mamy 

zwiększenie kwoty 260.000 zł na wynagrodzenia. Pytanie czy ta zmiana to będzie już 

wystarczająca, żeby nie dokonywać kolejnych w tymże jeszcze roku? Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jest to kwota na dzień dzisiejszy potrzebna na 

wynagrodzenia dla nauczycieli. W tej chwili nie jesteśmy, tzn. ona zapewnia na chwilę obecną te 

potrzeby, które wynikają z umów.  
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Radny Łukasz Gryń – dziękuję bardzo. Ja zadałem proste pytanie czy ta kwota tego 

przesunięcia wystarczy do końca roku? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ta kwota na chwilę obecną, nie wiem, 

prawdopodobnie, być może ona wystarczy do końca roku. Teraz wnioskujemy o to co jest nam 

na chwilę obecną potrzebne. 

Radny Łukasz Gryń – czegoś tu nie rozumiem panie Wójcie, bo prawdopodobnie. 

Oczekiwalibyśmy jasnej stanowczej deklaracji czy wystarczy czy nie, bo znane są nam 

również pana wypowiedzi, że jednak nie wystarczy tej kwoty, więc chciałbym to usłyszeć od 

pana. A nie tylko myślę ja ale i pozostali radni. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie odpowiada pan Wójt. Zapewne pan Wójt 

odpowie pisemnie.  

Radny Andrzej Kasperek – jest pan kierownik, może chce odpowiedzieć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – może pan kierownik chciałby w tym temacie 

zabrać głos i odpowiedzieć jako włodarz tej grupy? 

Kierownik CUW Ryszard Kusak – mój głos nic nie wniesie do dyskusji. Wyliczenia trwają, 

trwa rok. 

 

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 – XLVIII/564/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

 

Ad. 5 

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 



 15 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLVIII/564/18 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. 

 

Ad. 6 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 11.11 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku 

obrad zamknęła obrady XLVIII 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. 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczyła: 

                                                                             

          Alina Jedynak                             Zofia Duchniak  


