Protokół Nr XXXVIII/18
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 29 stycznia 2018 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 10.01, zakończenie godzina 14.39.
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,
Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska, Radca Prawny Urzędu Gminy Janina
Michalska,
 Sołtysi z terenu Gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny,
 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego,
 Pan Ryszard Barwinek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach,
 Pan Zenon Janus - Wicestarosta Kielecki,
 Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 Pan Tomasz Błaszczyk - dyrektor ZGKiM w Nowinach,
 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ,
 Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach,
 Pan Ryszard Kusak - kierownika CUW w Nowinach,
 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach,
 Pani Marta Herbergier – redaktor „Głosu Nowin” i Facebook-a Gminy,
 mieszkańcy.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Rady Gminy SitkówkaNowiny za 2017r.
8. 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 zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie

zasad udzielania dotacji

celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń
powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92);
4) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji

sanitarnej

stanowiącej

mienie

Gminy

Sitkówka–Nowiny

do

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach;
5) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m. Nowiny,
na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach;
6) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany rekreacyjnej wraz
z grillowiskiem na terenie dz. nr ewid. 533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach;
7) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych
siłowni zewnętrznej utworzonej na terenie dz. nr ewid. 25/26 w m. Słowik, na rzecz
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach;
8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany rekreacyjnej wraz
z grillowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice na dz.
nr ewid. 256, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice;
9) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „KOLEJOWA”;
10) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
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w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „NADBRZEŻNA”;
11) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.
9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 i 2
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Obrady XXXVIII 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, Sołtysów z
terenu Gminy, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny, pracowników Urzędu Gminy,
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Radną Powiatu Kieleckiego
Bogumiłę Kowalczyk, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach Ryszarda
Barwinka, mieszkańców oraz przedstawicieli mediów lokalnych.
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 uwagi.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
5 projektów uchwał, które radni otrzymali w dniu dzisiejszym – 4 projekty uchwał dot. zmian w
Terycie (Trzcianki, Zgórsko, Zawada, Kowala Mała) i 1 projekt w sprawie zmian planu
zagospodarowania przestrzennego w Sołectwie Zgórsko-Zagrody. Zaproponował, aby były to
kolejne ppkt w bloku uchwał.
Radna Edyta Giemza zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w SitkówceNowinach, gdyż nie ma jednoznacznej decyzji radnych czy skarga jest zasadna czy bezzasadna.
Zaproponowała przeniesienie tego pkt na sesję rady, która odbędzie się w miesiącu lutym.
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Radny Łukasz Gryń zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad wniosku o
odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pani Renaty
Posłowskiej oraz ewentualne powołanie nowego Wiceprzewodniczącego/cej Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny.
Następnie przekazał w/w wniosek Przewodniczącej Rady Gminy.
Radny Marcin Wojcieszyński zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad
wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny

pani

Renaty

Krzysiek-Nowakowskiej

oraz

powołanie

nowego

Przewodniczącego/cej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Następnie przekazał w/w wniosek Przewodniczącej Rady Gminy.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawnioskował o 5 minut przerwy.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych czy wyrażają zgodę na ogłoszenie przerwy?
Radny Łukasz Gryń stwierdził, że nie ma potrzeby.
Radny Artur Podczasiak zapytał czy radni to jest pan Gryń? Stwierdził, że jeśli
Przewodnicząca zwraca się do radnych to niech radny Gryń wypowiada się z swoim imieniu.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że padła propozycja ze strony Wójta Gminy o
ogłoszenie przerwy i dlatego zapytała radnych gminy, ponieważ do nich należy głos
decydujący.
Wobec powyższego poddała pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o ogłoszenie przerwy.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad wnioskiem o ogłoszenie 5 minutowej przerwy Rada Gminy głosowała następująco:
 7 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Wobec powyższego przerwa nie została ogłoszona.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wobec braku dalszych uwag i wniosków
poddaje pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie
wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego
Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących
identyfikacji miejscowości Trzcianki.
Wójt Gminy zgłosił uwagę formalną, że jego wniosek brzmiał o wprowadzenie 5 projektów
uchwał i taki wniosek powinien być głosowany. To nie może być głosowanie punkt po
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punkcie bo będą te projekty głosowane w późniejszym czasie.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że nie przeszkadza w niczym aby przegłosować
każdy z osobna, ponieważ wnioski wpłynęły dopiero 10 minut temu i dobrze by było aby w
czytelny sposób analizować to co jest przyjmowane do porządku obrad.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad sesji:
1. projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego
Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji
miejscowości Trzcianki.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformował, że Radni głosowali następująco: 13
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosów „wstrzymujący się”.
Wobec braku zgodności ilości Radnych obecnych na sesji i ilości radnych głosujących
ogłosiła reasumpcję głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosów
„wstrzymujący się” wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie
wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem
Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym
Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Trzcianki.

2.

projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego
Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji
miejscowości Zgórsko.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosów
„wstrzymujący się” wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie
wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem
5

Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym
Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zgórsko.

3.

projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego
Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji
miejscowości Zawada.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosów
„wstrzymujący się” wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie
wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem
Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym
Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Zawada.

4.

projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego
Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji
miejscowości Kowala Mała
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosów
„wstrzymujący się” wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie
wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem
Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym
Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Kowala Mała.

5.

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 11 do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod
nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i
komunikacji - Plan F".
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
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Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosów
„wstrzymujący się” wprowadziła do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 11 do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - Plan F".
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w projekty uchwał zostaną wprowadzone
kolejno do porządku obrad sesji w pkt 8.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że kolejnym wnioskiem było zdjęcie
z porządku obrad pkt 8 ppkt 11 – podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie w/w wniosek tj.
zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie załatwienia skargi na Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformował, że Radni głosowali następująco: 11 głosów „za”,
1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Wobec braku zgodności ilości Radnych obecnych na sesji i ilości Radnych głosujących ogłosiła
reasumpcję głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”
przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie załatwienia skargi na
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie:
1.

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad wniosku o odwołanie z funkcji
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pani Renaty Posłowskiej oraz
ewentualne powołanie nowego Wiceprzewodniczącego/cej Rady Gminy SitkówkaNowiny.
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 wniosku o
odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pani Renaty
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Posłowskiej oraz ewentualne powołanie nowego Wiceprzewodniczącego/cej Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny.

2.

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad wniosku o odwołanie z funkcji
Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
pani Renaty Krzysiek-Nowakowskiej oraz powołanie nowego Przewodniczącego/cej
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
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 wniosku o
odwołanie z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny pani Renaty Krzysiek-Nowakowskiej oraz powołanie nowego
Przewodniczącego/cej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy SitkówkaNowiny.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wobec powyższych głosowań porządek
obrad przedstawia się następująco:
 Pkt 8 ust. 11 – podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z
wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału
Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących
identyfikacji miejscowości Trzcianki;
 Pkt 8 ust. 12 – podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z
wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału
Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących
identyfikacji miejscowości Zgórsko;
 Pkt 8 ust. 13 – podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z
wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału
Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących
identyfikacji miejscowości Zawada;
 Pkt 8 ust. 14 – podjęcie uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze
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Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy SitkówkaNowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Kowala Mała;
 Pkt 8 ust. 15 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 11
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod
nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i
komunikacji - Plan F";
 Pkt 8 ust. 16 – odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy SitkówkaNowiny

pani

Renaty

Posłowskiej

oraz

ewentualne

powołanie

nowego

Wiceprzewodniczącego/cej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny;
 Pkt 8 ust. 17 - odwołanie z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pani Renaty Krzysiek-Nowakowskiej oraz powołanie
nowego Przewodniczącego/cej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wnioski od odwołanie z funkcji
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pani Renaty Posłowskiej oraz odwołanie
z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
pani Renaty Krzysiek-Nowakowskiej, zostały przyjęte przez radnych i dlatego poprosiła Wójta
Gminy o przygotowanie projektów uchwał dot. przegłosowanych wniosków.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 10.19 do godz. 10.57.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy powitała przybyłego na sesję Wicestarostę Kieleckiego
Zenona Janusa.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że otrzymała projekty uchwał dot. wniosków,
które radni przegłosowali przed przerwą.
Zapytała czy ktoś ma jeszcze propozycje do porządku obrad dzisiejszej sesji?
Propozycji nie zgłoszono.
Wobec braku dalszych uwag i propozycji do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy
Zofia Duchniak po przyjęciu projektów uchwał poddała pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
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Rada Gminy w głosowaniu: 10 głosów „za”, 5 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. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Rady Gminy SitkówkaNowiny za 2017r.
8. 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 zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie

zasad udzielania dotacji

celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń
powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92);
4) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji

sanitarnej

stanowiącej

mienie

Gminy

Sitkówka–Nowiny

do

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach;
5) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m. Nowiny,
na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach;
6) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany rekreacyjnej wraz
z grillowiskiem na terenie dz. nr ewid. 533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach;
7) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych
siłowni zewnętrznej utworzonej na terenie dz. nr ewid. 25/26 w m. Słowik, na rzecz
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach;
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8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany rekreacyjnej wraz
z grillowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice na dz.
nr ewid. 256, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice;
9) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „KOLEJOWA”;
10) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „NADBRZEŻNA”;
11) Podjęcie uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra
Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji,

za

pośrednictwem

Wojewody

Świętokrzyskiego, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze
Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy SitkówkaNowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Trzcianki;
12) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego
Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji
miejscowości Zgórsko;
13) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego
Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji
miejscowości Zawada;
14) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego
Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji
miejscowości Kowala Mała;
15) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 11 do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod
nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej
i komunikacji - Plan F";
16) Odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pani
Renaty Posłowskiej oraz ewentualne powołanie nowego Wiceprzewodniczącego/cej
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny;
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17) Odwołanie z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny pani Renaty Krzysiek-Nowakowskiej oraz powołanie nowego
Przewodniczącego/cej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy SitkówkaNowiny.
9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXXVII 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 XXXVII
sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że rok 2017
został już zamknięty i inwestycje (wydatki majątkowe) zostały zrealizowane na poziomie
prawie 97% - jest to kwota 27.800.000 zł. Nie zostały zrealizowane inwestycje na kwotę
1.100.000 zł. Natomiast oszczędności w wydatkach bieżących to ponad 1.300.000 zł – zatem
wydatki bieżące też zostały ograniczone. Pan Wójt dodał, że te informacje świadczą o tym, że
zostały zrealizowane w zasadzie wszystkie inwestycje roku 2017 i to jest kwota, której na
inwestycje jeszcze w tej gminie nigdy nie wydano. Zatem nie jest tak źle jak niektórzy chcą,
aby było odbierane w nasze gminie.
Następnie Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, tj.
od 28.12.2017 r. do 29.01.2018 r.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
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Do sprawozdania pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 6
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że w okresie między sesjami nie
było Zgromadzenia MZWiK.

Ad. 7
Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Rady Gminy SitkówkaNowiny za 2017 r.
Radny Marcin Wojcieszyński - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki
Społecznej i Zdrowia odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu
Radna Renata Krzysiek-Nowakowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odczytała sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu
Radna Edyta Giemza - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie z
działalności Komisji za 2017 rok.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu
Radny Artur Podczasiak - Przewodniczący Komisji Inwestycji, Zagospodarowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za
2017 rok.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu
Radny Waldemar Kasprzyk - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.
- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w temacie.
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Ad. 8
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2018 rok
Wobec braku 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 – XXXVIII/494/18 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 – XXXVIII/495/18 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 zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń
powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz.
92)
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji
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celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92).
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXVIII/496/18 w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92).
4) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji

sanitarnej

stanowiącej

mienie

Gminy

Sitkówka–Nowiny

do

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXVIII/497/18 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14
w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m.
Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
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Uchwałę Nr RG – XXXVIII/498/18 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m.
Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
6) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany rekreacyjnej wraz
z grillowiskiem na terenie dz. nr ewid. 533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany rekreacyjnej
wraz z grillowiskiem na terenie dz. nr ewid. 533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXVIII/499/18 w sprawie przekazania w użytkowanie altany
rekreacyjnej wraz z grillowiskiem na terenie dz. nr ewid. 533/181 w m. Nowiny, na rzecz
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
7) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przekazania

w

użytkowanie

składników

majątkowych siłowni zewnętrznej utworzonej na terenie dz. nr ewid. 25/26 w m.
Słowik, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników
majątkowych siłowni zewnętrznej utworzonej na terenie dz. nr ewid. 25/26 w m. Słowik, na
rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXVIII/500/18 w sprawie przekazania w użytkowanie składników
majątkowych siłowni zewnętrznej utworzonej na terenie dz. nr ewid. 25/26 w m. Słowik, na
rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany rekreacyjnej wraz
z grillowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice na
dz. nr ewid. 256, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice
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Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany rekreacyjnej
wraz z grillowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice na dz. nr
ewid. 256, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXVIII/501/18 w sprawie przekazania w użytkowanie altany
rekreacyjnej wraz z grillowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w m.
Bolechowice na dz. nr ewid. 256,

na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m.

Bolechowice.
9) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „KOLEJOWA”
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „KOLEJOWA”.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXVIII/502/18 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „KOLEJOWA”.
10) Podjęcie uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w
miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „NADBRZEŻNA”
Radny Robert Mularczyk poinformował, że uchwały o nadaniu nazw ulic w msc. Trzcianki
zostały przygotowane poprzez konsultacje społeczne. Podziękował mieszkance Trzcianek,
która wraz z nim rozmawiała z mieszkańcami, którzy świadomie wybrali te dwie nazwy.
Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy SitkówkaNowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „NADBRZEŻNA”.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
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Uchwałę Nr RG – XXXVIII/503/18 w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy „NADBRZEŻNA”.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie

zmian

w

Krajowym

Rejestrze

Urzędowego

Podziału

Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących
identyfikacji miejscowości Trzcianki
Przewodnicząca Rady Gminy w związku z tym, że projekty uchwał radni otrzymali w dniu
dzisiejszym, zwróciła się do pana Sławomira Sobczyka o przedstawienie merytoryczne
podjęcia tych projektów.
Pan Sławomir Sobczyk zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, poinformował, że radni otrzymali w
dniu dzisiejszą przed sesją 4 projekty uchwał dot. 4 miejscowości na terenie naszej gminy,
ponieważ do tej pory niektóre z tych miejscowości nosiły jakby rodzaj osady. Wszystko to
uwarunkowane jest zapisami w TERYCIE, czyli w Krajowym Rejestrze Urzędowego
Podziału Terytorialnego Kraju. W 2011 zostały już podjęte działania regulujące nazewnictwo
na terenie naszej gminy – dot. to wówczas msc. Osiedle Nowiny na Nowiny, SitkówkaNowiny na Sitkówka i powołania do życia na nowo tak naprawdę msc. Słowik, który z
niewiadomych przyczyn zginął z TERYTU. Stwierdzono, że skoro występuje jako część
składowa Miasta Kielce to na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny takiej części o takiej nazwie
nie ma. Udało się to poprzez konsultacje społeczne przeprowadzić i doprowadzić do
zafunkcjonowania. Przez cały ten okres Urząd Gminy prowadził korespondencję z MSWiA,
która tak naprawdę nie przynosiła żadnego efektu, w związku z tym zostały podjęte działania
jakby ponaglające i być może wywierające większe nacisk na Ministerstwo, co do
wprowadzenia i ujednolicenia tego nazewnictwa. A zmiany tego rodzaju prowadzone są
dlatego, że m.in. są podejmowane uchwały o nadaniu nazw ulic w miejscowościach na terenie
gminy i okazuje się np. że poprzez to iż msc. Trzcianki używana dotychczas w TERYCIE
jako osada, czyli część składowa 3 obrębów geodezyjnych a to jest zupełnie coś innego niż
miejscowość. W obręb geodezyjny mogą wchodzić różne miejscowości, natomiast nie
powinno się przypisywać do obrębu nazewnictwa ulic, bo ulice identyfikują się z
miejscowością w której są nadane. I tak ul. Świerkowa, ul. Jodłowa, ul. Sosnowa,
ul. Olchowa występuje w Woli Murowanej, w Sitkówce i w Zagrodach, jako obrębach
geodezyjnych, co jest paradoksem. Osoby chcące zarejestrować działalność gospodarczą w
CEIDG czy też korzystające z usług NFZ, rejestrujące się po raz pierwszy napotykają na
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trudności, ponieważ okazuje się że nie można zarejestrować działalności pod adresem np.
Trzcianki ul. Sosnowa, ale Sitkówka ul. Sosnowa da się, ponieważ TERYT identyfikuje tę
nazwę miejscowości z obrębem geodezyjnym. Jedynym sposobem, który „wyczyści” tę
sprawę jest powołanie do życia miejscowości jako odrębnych miejscowości podstawowych
występujących w TERYCIE, nie jako część składowa. Np. Bolechowice są miejscowością
podstawową ale w Bolechowicach są części składowe jak Odpadki i Podmoście.
Wola Murowana jest podstawową miejscowością a jako dodatkowe części miejscowości są to
Łany, Podgaczcze, Sołtysy, Zagórze i Trzcianki. A Trzcianki nigdy nie były przypisane do
Woli Murowanej i nigdy z nią nie graniczyły. Następnym paradoksem jest obręb Zagrody w
którego skład jako miejscowości częściowe wchodzą Zagrody, Zgórsko i Trzcianki.
Pan Sobczyk stwierdził, że podjęcie w dniu dzisiejszym tych projektów uchwał jest jednym z
elementów, który stanowi całość złożenia niezbędnego wniosku do MSWiA. Kolejnym
elementem jest opinia Starosty Kieleckiego – z takim pismem już wystąpiliśmy do Starosty
opisując całą sytuację i działania (z pismem można się zapoznać).
Pan Sobczyk dodał, że dla potencjalnego mieszkańca nie ma to znaczenia czy jest to
miejscowość podstawowa czy statystyczna, dopiero w przypadku gdy dokonuje się rejestracji,
okazuje się nawet, że niektóre sieci komórkowe mają problem z przypisaniem ulicy do
miejscowości, bo w TERYCIE występuje miejscowość statystyczna i dopiero potem
miejscowości części składowe. I np. ul. Jodłowa czy ul. Sosnowa z Trzcianek występuje w
3 obrębach, a nie można tych ulic przypisać bezpośrednio do msc. Trzcianki.
Pan Sobczyk dodał, że na terenie gminy jest 4 miejscowości, które są zlokalizowane w
4 obrębach geodezyjnych – pierwszy projekt uchwały dot. msc. Trzcianki – to będzie wniosek
do MSWiA o ustanowienie Trzcianek jako miejscowość podstawowa, nadanie jej rodzaju tj.
wieś i usunięcie błędnych zapisów z TERYTU z tych obrębów w których występują.
Kolejny projekt uchwały dotyczy Zgórska – będzie to o jeden wniosek mniej – obręb
geodezyjny Zagrody to jest msc. Zagrody, Nowiny i Zgórsko. Obręby były tworzone w latach
70-tych i pewnie Zgórsko wówczas było marginalną miejscowością, ale obecnie w Zgórsku
jest około prawie 500 posesji a w Zagrodach około 140 posesji. A msc. Zgórsko nie jest
miejscowością podstawową. I w Zagrodach występują te ulice, które są w Zgórsku i te które
są w Zagrodach – zatem wniosek jest o powołanie msc. Zgórsko jako miejscowości
podstawowej i rodzaju jako wieś.
Trzeci projekt uchwały – obręb geodezyjny Szewce, w której skład wchodzi również msc.
Zawada – ma nadaną ul. Krajobrazową a podczytuje tę ulicę pod msc. Szewce.
Czwarty projekt uchwały dot. obrębu geodezyjnego Kowali a dot. msc. Kowala Mała, gdzie
są meldowane osoby i tam zamieszkują i dlatego powinna mieć kategorię jako msc.
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podstawowa.
Pan Sobczyk stwierdził, że cała procedura, która jest przewidziana do tych zabiegów, jest
dość długotrwała i finałem jest podjęcie decyzji przez Komisję Nazewnictwa działającą przy
MSWiA. W ubiegłym roku ta komisja pracowała 2 razy w ciągu roku – na wiosnę i jesienią.
Pan Sobczyk stwierdził, że można było poczekać jeszcze jakiś czas i na spokojnie dać
projekty uchwał pod rozwagę radnym na kolejne sesje, jednak z doświadczenia wiadomo, po
przeprowadzeniu konsultacji w 2011 roku, że jeżeli ten wniosek nie zostanie przekazany do
Ministerstwa na wiosnę to nie ma pewności, że jesienią odbędzie się posiedzenie Komisji
Nazewnictwa i wówczas kolejny rok ucieka. A są informacje, że to posiedzenie odbędzie się
prawdopodobnie w marcu br.
Pan Sobczyk dodał, że chcemy z tą dokumentacją dot. tych zmian rodzajowych miejscowości
zdążyć i ten wniosek złożyć tak, aby od przyszłego roku te miejscowości mogły
funkcjonować jako miejscowości samodzielne podstawowe.
Radny Łukasz Gryń zwrócił się z prośbą, aby w przyszłości na tyle na ile jest to możliwe,
przekazywać radnym wcześniej informacje np. o takich projektach uchwał. Bo często jest tak,
że radni otrzymują projekty uchwał bezpośrednio przed samą sesją a jednak są to pewne
sprawy, dokumenty, które radni powinni przeanalizować, przedyskutować. Tym bardziej, że
na posiedzeniach komisji radni nie mieli okazji się z tymi projektami zapoznać.
Pan Sławomir Sobczyk stwierdził, że rozumie to doskonale i pracownicy starają się tak
przygotowywać uchwały, aby radni mieli możliwość zapoznania się z nimi na posiedzeniach
komisji wraz z czytelnym uzasadnieniem. Natomiast w odniesieniu do 4 projektów uchwał
przygotowanych na dzisiejszą sesję, pan Sobczyk poinformował, że pozyskana w czwartek
informacja z Ministerstwa o planowanym na miesiąc marzec posiedzeniu Komisji
Nazewnictwa, spowodowała to, że te projekty zostały przygotowane na dziś, po to aby zdążyć
na to posiedzenie.
Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem
o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju
TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości
Trzcianki.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
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Uchwałę Nr RG – XXXVIII/504/18 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem
o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju
TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości
Trzcianki.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie

zmian

w

Krajowym

Rejestrze

Urzędowego

Podziału

Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących
identyfikacji miejscowości Zgórsko
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju
TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości
Zgórsko.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXVIII/505/18 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem
o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju
TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości
Zgórsko.
13) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie

zmian

w

Krajowym

Rejestrze

Urzędowego

Podziału

Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących
identyfikacji miejscowości Zawada
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju
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TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości
Zawada.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXVIII/506/18 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem
o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju
TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości
Zawada.
14) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie

zmian

w

Krajowym

Rejestrze

Urzędowego

Podziału

Terytorialnego Kraju TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących
identyfikacji miejscowości Kowala Mała
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o
wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju
TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Kowala
Mała.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXVIII/507/18 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem
o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju
TERYT na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny dotyczących identyfikacji miejscowości Kowala
Mała.
15) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 11 do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny,
pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej,
produkcyjnej i komunikacji - Plan F"
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Przewodnicząca Rady Gminy w związku z tym, że projekt uchwały radni otrzymali w dniu
dzisiejszym, zwróciła się do pana Andrzeja Waśko o przedstawienie informacji w tym
temacie.
Pan Andrzej Waśko kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany
planu Sołectwa Zgórsko-Zagrody, która procedowana jest od jakiegoś czasu. A trochę to trwa,
ponieważ jest to teren dość rozległy i o różnych uwarunkowaniach i problemach. Pewne
wnioski cały czas wpływają, które są uwzględniane w tej procedurze. Ostatnim takim
wnioskiem złożonym jeszcze w roku ubiegłym był dot. zmiany przeznaczenia terenów DPS w
Zgórsku. W związku z tym, że wniosek DPS wykracza poza granice wcześniej przyjęte w
uchwale istnieje konieczność powiększenia tego obszaru o DPS. I chcielibyśmy te prace jak
najszybciej zakończyć i całą procedurę uporządkować i do tego jeszcze jest potrzebna ta
uchwała.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 11
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod
nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i
komunikacji - Plan F".
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXVIII/508/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 11
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod
nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i
komunikacji - Plan F".
16) Odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
pani

Renaty

Posłowskiej

oraz

ewentualne

powołanie

nowego

Wiceprzewodniczącego/cej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że kolejnym projektem będzie uchwała w
sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, zgodnie z wcześniej
przegłosowanym wnioskiem radnych.
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Ustalenie Komisji Skrutacyjnej
Na członków Komisji Skrutacyjnej Radni zgłosili następujące osoby:
 Radny Marcin Wojcieszyński;
 Radny Waldemar Kasprzyk;
 Radny Eugeniusz Czerwiak.
W/w Radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w Komisji Skrutacyjnej.
Innych kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poddała pod głosowanie skład
Komisji Skrutacyjnej w osobach:
 Radny Marcin Wojcieszyński;
 Radny Waldemar Kasprzyk;
 Radny Eugeniusz Czerwiak.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformował, że Radni głosowali następująco: 9 głosów „za”,
5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujące się”.
Wobec braku zgodności ilości Radnych obecnych na sesji i ilości Radnych biorących udział w
głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła reasumpcję głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 10 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” przyjęła w/w skład Komisji Skrutacyjnej.
Przygotowanie kart do głosowania
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zostanie ogłoszona przerwa podczas,
której Komisja Skrutacyjna przygotuje karty do głosowania dot. odwołania z funkcji
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pani Renaty Posłowskiej, ponieważ
jest to głosowanie tajne.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła również Komisję Skrutacyjną o wybranie spośród
siebie Przewodniczącego Komisji i o przedstawienie Radzie Gminy zasad głosowania.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 11.46 do godz. 12.47.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
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Ad. 8 – c.d.
16)

Odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

pani

Renaty

Posłowskiej

oraz

ewentualne

powołanie

nowego

Wiceprzewodniczącego/cej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
Komisja Skrutacyjna wyłoniła spośród siebie Przewodniczącego. Został nim Pan Marcin
Wojcieszyński.
Ustalenie zasad głosowania
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marcin Wojcieszyński odczytał §64 ust. 1 Statutu
Gminy Sitkówka-Nowiny, tj.
 „W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady,
przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie
przeprowadza wybrana z grona Radnych Komisja Skrutacyjna z wyłonionym przez
siebie Przewodniczącym”.
Następnie Marcin Wojcieszyński przedstawił zasady głosowania dot. odwołania z funkcji
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pani Renaty Posłowskiej, tj:
 Głosując za odwołaniem kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem
„TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
 Głosując przeciwko odwołaniu kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej
słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
 Za głos nieważny uznajemy:
- nie zakreślenie żadnej kratki oznaczonej słowem „TAK” lub „NIE”,
- zakreślenie jednocześnie dwóch kratek oznaczonych słowem „TAK” lub „NIE”.
 Za kartę nieważną uznajemy:
- kartę, która jest uszkodzona, czyli przerwana przynajmniej na dwie części,
- kartę inną niż ustalona przez Komisję Skrutacyjną,
- kartę bez pieczęci Rady Gminy.
Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zarządziła
głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania dot. odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącej
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pani Renaty Posłowskiej.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
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się” przyjęła zasady głosowania dot. odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny pani Renaty Posłowskiej.
Przeprowadzenie tajnego głosowania
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marcin Wojcieszyński poinformował, że urna jest
pusta, komisyjnie to stwierdzono a następnie kolejno wg. listy obecności odczytywał
nazwiska Radnych, którzy podchodzili po karty do głosowania i głosowali.
Podczas głosowania na sali znajdował się parawan umożliwiająca Radnym tajne (dyskretne)
dokonanie zakreśleń na karcie do głosowania.
Radni wrzucali karty do głosowania do zamkniętej urny.
Podziękowano wszystkim za oddanie głosu.
Komisja Skrutacyjna rozpoczęła swoją pracę, tj. zliczała karty i głosy.
Podczas pracy Komisji Skrutacyjnej o godz. 13.00 z sali obrad wyszedł radny Artur
Podczasiak
Po zliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marcin Wojcieszyński
odczytał protokół dot. odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy SitkówkaNowiny pani Renaty Posłowskiej.
-

w/w

protokół

Komisji

Skrutacyjnej

z

głosowania

dot.

odwołania

z

funkcji

Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pani Renaty Posłowskiej stanowi
Załącznik Nr 8 do protokołu
Po przeliczeniu głosów stwierdza się, iż radna Renata Posłowska została odwołana z funkcji
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
O godz. 13.02 do sali obrad wrócił radny Artur Podczasiak
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że w związku z
przeprowadzoną procedurą odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy na wniosek,
przechodzimy do uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy
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Sitkówka-Nowiny.
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska poinformował, że uchwała został podjęta.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak stwierdziła, że nie jest przeszkodą aby
przegłosować projekt uchwały.
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska zapytała co będzie wówczas jak ktoś
inaczej zagłosuje niż podczas tajnego głosowania?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak stwierdziła, że w związku z powyższym
zgodnie z opinią pani Mecenas nie poddaje pod głosowania uchwały.
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska stwierdziła, że akt stwierdzający to jest
protokół z głosowania Komisji Skrutacyjnej, natomiast uchwała to jest tylko formalność tego,
że jest to odwołanie dokonane. Pani Mecenas stwierdziła, że w jej ocenie nie ma uchwały
jako głosowanie, Przewodnicząca Rady odczytuje treść uchwały ale ona nie podlega
głosowaniu, bo ona jest odzwierciedleniem przeprowadzonego głosowania.
W związku z powyższym Rada Gminy podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXVIII/509/18 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że wniosek był
dwuczłonowy o odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącej oraz o ewentualne powołanie
nowego Wiceprzewodniczącego/cej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w związku z tym, że
Wiceprzewodnicząca została odwołana, Przewodnicząca Rady Gminy zapytała Radnych czy
przychylają się do tego, aby na dzisiejszej sesji powołać nowego Wiceprzewodniczącego/cą
Rady Gminy?
Radna Edyta Giemza stwierdziła, że dzisiejsza sytuacja zaskoczyła wszystkich i dlatego
zaproponowała aby powołanie nowego Wiceprzewodniczącego/cą Rady Gminy odbyło się na
następnej sesji w miesiącu lutym br. aby wszystko na spokojnie przemyśleć.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad wniosku o powołanie nowego Wiceprzewodniczącego/cej Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” przyjęła wniosek o powołanie nowego Wiceprzewodniczącego/cej Rady Gminy
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Sitkówka-Nowiny.

Przewodnicząca

Rady

Gminy

poinformowała,

że

powołanie

nowego

Wiceprzewodniczącego/cej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny wprowadzamy do porządku obrad
sesji jako kolejny tiret bloku uchwał. Poprosiła pana Wójta o przygotowanie projektu uchwały
do tego wniosku.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 13.06 do godz. 13.19.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Po przerwie na obrady sesji nie wrócili: Wicestarosta Kielecki Zenon Janus,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego Ryszard Barwinek, Zastępca Wójta
Gminy Łukasz Barwinek, Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że jest już projekt uchwały w

sprawie

wyboru Wiceprzewodniczącego/cej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, w związku z powyższym
poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad sesji w/w projektu uchwały.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się”

wprowadziła

do

porządku

obrad

projekt

uchwały

w

sprawie

wyboru

Wiceprzewodniczącego/cej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że będzie to kolejny pkt w bloku uchwał.
Radny Artur Podczasiak zapytała pani Mecenas czy tak można?
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska odpowiedziała, że są różne szkoły.
Ad. 8 – c.d.
17) Odwołanie z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny pani Renaty Krzysiek-Nowakowskiej oraz powołanie
nowego Przewodniczącego/cej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady Gminy
Sitkówka- Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
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Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt w/w uchwały jest przygotowany
odnośnie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pani Renaty Krzysiek-Nowakowskiej.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – XXXVIII/510/18 w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny.
O godz. 13.22 po przerwie na obrady sesji przyszła Skarbnik Gminy Joanna MłynarczykKusińska
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska poinformowała, że był przygotowany
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o komisjach stałych, ponieważ Komisja Oświaty
jest jedną z komisji, która została wyodrębniona w uchwale, którą w tej chwili Radni dopiero
zmienią. Najpierw powinno być głosowanie nad odwołaniem pani Radnej z funkcji
Przewodniczącej, powołanie nowego Przewodniczącego z pośród członków tej Komisji, a nie
żadnego innego Radnego, bo nie zmienia się skład Komisji.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdziła, że Przewodnicząca Rady Gminy
prowadzi obrady i powinna się do tego przygotować.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak stwierdziła, że jest pani Mecenas i w razie
wątpliwości należy zwrócić się do pracownika Urzędu Gminy i dlatego Przewodnicząca
korzysta z tego. I poprosiła panią Mecenas o dokończenie wypowiedzi.
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska poinformowała, że dopiero później Radni
podejmują uchwałę.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdziła, że uchwała jest już przyjęta przez Radę
Gminy.
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska zapytała czy może zabrać głos?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak udzielając głosu pani Mecenas stwierdziła, że
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pani Mecenas jest po to, aby udzielać prawnych wskazówek, ponieważ Radni nie są
prawnikami.
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska stwierdziła, że Przewodnicząca Rady
Gminy powinna ewentualnie wcześniej zapytać o procedurę przed głosowaniem, bo w tej
chwili Radni głosowali uchwałę i jest ona już przegłosowana. I nie wiadomo co jest
przegłosowana. A uchwałę już przegłosowaną nie można głosować na tej samej sesji, trzeba ją
głosować na kolejnej sesji – tak wynika ze Statutu.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak stwierdziła, że ta
uchwała będzie głosowana jeszcze raz na kolejnej sesji. Zatem nie wchodzi do porządku obrad.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz stwierdziła, że uchwała jest już przyjęta przez Radę
Gminy, tej treści jaką Radni przyjęli.
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska stwierdziła, że treści nie ma ponieważ są
kropki.
Radny Artur Podczasiak zapytał czy w takiej sytuacji jest Przewodnicząca Komisji Oświaty
czy nie ma Przewodniczącej Komisji Oświaty, czy odwołano Przewodniczącą czy nie
odwołano?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak stwierdziła, że na tą chwilę jest
Przewodnicząca.
18) Wybór

Wiceprzewodniczącego

lub

Wiceprzewodniczącej

Rady

Gminy

Sitkówka-Nowiny
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zapytała panią Mecenas czy pozostaje ten
sam skład Komisji Skrutacyjnej czy zostaje powołana nowa Komisja?
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska poinformował, że to jest kolejne
głosowanie i nawet jeżeli Radni sobie życzą, aby skład Komisji Skrutacyjnej był ten samo to
procedura musi być powtórzona.

Ustalenie Komisji Skrutacyjnej
Na członków Komisji Skrutacyjnej Radni zgłosili następujące osoby:
 Radny Waldemar Kasprzyk;
 Radny Marcin Wojcieszyński;
 Radny Eugeniusz Czerwiak.
W/w Radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w Komisji Skrutacyjnej.
Innych kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono.
30

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poddała pod głosowanie skład
Komisji Skrutacyjnej w osobach:
 Radny Waldemar Kasprzyk;
 Radny Marcin Wojcieszyński;
 Radny Eugeniusz Czerwiak.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”,6 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”
przyjęła w/w skład Komisji Skrutacyjnej.
Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącej Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny
Radni zgłosili następujących kandydatów na Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącą
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny:
 Radna Małgorzata Wójtowicz.
Radna Małgorzata Wójtowicz wyraziła zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącą
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec tego Przewodnicząca Rady Gminy Zofia
Duchniak zamknęła listę kandydatów.
W związku z tym kandydatem na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została:
 Radna Małgorzata Wójtowicz.
Przygotowanie kart do głosowania
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zostanie ogłoszona przerwa podczas,
której

Komisja

Skrutacyjna

przygotuje

karty

do

głosowania

w

wyborach

na

Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny oraz wybierze spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
Przerwa od godz. 13.28 do godz. 13.51.
Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Po przerwie na obrady sesji nie wrócili: Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz,
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek, kierownik Marcin Król, kierownik Ryszard
Kusak, dyrektor Jacek Kania, dyrektor Tomasz Błaszczyk, pani Marta Herbergier.
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Komisja Skrutacyjna wyłoniła spośród siebie Przewodniczącego. Został nim Pan Marcin
Wojcieszyński.
Ustalenie zasad głosowania
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marcin Wojcieszyński poinformował, że jest to
głosowanie tajne i na sali znajduje się parawan umożliwiająca Radnym tajne (dyskretne)
dokonanie zakreśleń na karcie do głosowania.
Następnie Marcin Wojcieszyński przedstawił zasady głosowania w wyborach na
Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, tj:
 Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem
„TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
 Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej
słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
 Za głos nieważny uznajemy:
- nie zakreślenie żadnej kratki oznaczonej słowem „TAK” lub „NIE”,
- zakreślenie jednocześnie dwóch kratek oznaczonych słowem „TAK” lub „NIE”.
 Za kartę nieważną uznajemy:
- kartę, która jest uszkodzona, czyli przerwana przynajmniej na dwie części,
- kartę inną niż ustalona przez Komisję Skrutacyjną,
- kartę bez pieczęci Rady Gminy.
Inne dopiski na karcie nie powodują nieważności karty lub głosu.
Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zarządziła
głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącą Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących
się” przyjęła zasady głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy SitkówkaNowiny.
Przeprowadzenie tajnego głosowania
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marcin Wojcieszyński poinformował, że urna jest
pusta, komisyjnie to stwierdzono oraz poinformował, że jest przygotowanych 15 kart do
głosowania, które w tej chwili są stemplowane pieczęcią „Rada Gminy Sitkówka-Nowiny” a
następnie kolejno wg. listy obecności odczytywał nazwiska Radnych, którzy podchodzili po
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karty do głosowania i głosowali.
Podczas tajnego głosowania o godz. 13.52 po przerwie na obrady sesji wrócili: Wójt Gminy
Sebastian Nowaczkiewicz, kierownik Marcin Król, kierownik Ryszard Kusak, dyrektor Jacek
Kania, dyrektor Tomasz Błaszczyk, pani Marta Herbergier
Podczas głosowania na sali znajdował się parawan umożliwiająca Radnym tajne (dyskretne)
dokonanie zakreśleń na karcie do głosowania.
Radni wrzucali karty do głosowania do zamkniętej urny.
Podziękowano wszystkim za oddanie głosu.
Komisja Skrutacyjna rozpoczęła swoją pracę, tj. zliczała karty i głosy.
Podczas pracy Komisji Skrutacyjnej o godz. 13.59 obrady sesji opuścił radny Artur
Podczasiak
Po zliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marcin Wojcieszyński
odczytał protokół z wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
- w/w protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącej Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu
Komisja stwierdziła, iż po przeliczeniu głosów stwierdza się, że Wiceprzewodniczącą Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny została wybrana:
• Radna Małgorzata Wójtowicz,
która uzyskała wymaganą ilość głosów ważnych.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że na podstawie protokołu
Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
poprosiła o wpisanie w projekcie w/w uchwały w §1:
 „Stwierdza się, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybór radnej Pani
Małgorzaty Wójtowicz na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Gminy SitkówkaNowiny”.
W związku z powyższym Rada Gminy podjęła:
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Uchwałę Nr RG – XXXVIII/511/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny.
Radna Małgorzata Wójtowicz podziękowała radnym, zarówno tym, którzy głosowali za jej
kandydaturą oraz tym którzy głosowali przeciwko. Dodała, że liczy na współpracę z całą
Radą Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak pogratulowała radnej Małgorzacie
Wójtowicz wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Zaprosiła do stołu prezydium.
Dodał, że pani Małgorzata Wójtowicz jest członkiem dwóch komisji rady. Zapytała czy chce
zrezygnować z członkostwa w którejś z komisji?
Radna Małgorzata Wójtowicz poinformowała, że rezygnuje z członkostwa w Komisji
Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zapytała pani Mecenas czy rezygnację
należy poddać pod głosowanie?
Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska poinformował, że to jest uchwała o
wyborze komisji stałych – imienna i liczbowa. W związku z tym trzeba przygotować uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak w związku z powyższym poinformowała, że
odbędzie się to na kolejnej sesji.

Ad. 9
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie między sesjami:
 pismo od mieszkanki Nowiny dot. zamiany mieszkania socjalnego na większe;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zainteresowana otrzymała odpowiedź;
 pismo Radnego Łukasz Gryń (adresowane do Wójta Gminy oraz do Przewodniczącej
Rady Gminy) – wniosek o sprostowanie artykułu z dnia 29.12.2017 r. który ukazał się
na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz na profilu
społecznościowym facebook Gminy Sitkówka-Nowiny;
Radny Łukasz Gryń poinformował, że otrzymał krótką odpowiedź na w/w pismo i
zasugerował, aby zainteresowani radni zapoznali się z tym pismem w biurze rady, ponieważ
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na pewno napisze wniosek o uzupełnienie.
 pismo radnej Renaty Posłowskiej (adresowane do Wójta Gminy oraz do Rady Gminy)
– prośba o pomoc w wydaniu tomiku poezji;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że pismo skieruje do rozpatrzenia do Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu.
 pismo od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez jst;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że pismo skierowane zostało do Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu.
 pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - uchwała Nr 2783/2018
II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 16.01.2018 r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pismo zostało przekazane Wójtowi
Gminy Sitkówka-Nowiny;
 pisma: Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy – odpowiedź do emerytów z
Gminy Sitkówka-Nowiny dot. powołania Rady Seniorów;
 pismo mieszkańca Szewc (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady Gminy)
dot. naliczenia podatku;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sprawy poruszone w w/w piśmie ciągną
się już od kilku lat.
 pismo od Kierownika GOPS w Sitkówce-Nowinach - informacja nt. dalszego biegu
sprawy podopiecznej GOPS (temat dot. skargi złożoną na GOPS przez w/w
podopieczną);
 pismo od mieszkanki Trzcianek dot. doprowadzenia kanalizacji do posesji;
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pismo zostało przekazane do
kierownika Andrzeja Waśko w celu przygotowania odpowiedzi.
- w/w pisma do wglądu w biurze rady
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Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych.
Radny Łukasz Gryń korzystając z obecności Wójta Gminy i pani redaktor „Głosu Nowin”
odniósł się do artykułu, który został zamieszczony w ostatniej publikacji. Stwierdził, że dalej
podtrzymuje swoje stanowisko, że artykuł jest przygotowany w sposób nierzetelny.
Stwierdził, że rozumie iż taki pewnie był zamiar, aby 4 radnych, którzy nie poparli budżetu,
zaliczyć do grona osób, którzy są przeciwni wszystkiemu. A tak nie jest. Dodał, że w sposób
jasny i stanowczy zostanie przygotowane stanowisko tych 4 radnych w tej sprawie, w którym
dokładnie zostanie pokazane co radnym przeszkadza i nie są to na pewno kwestie
inwestycyjne. A jeżeli o inwestycjach mowa to radni zwracają uwagę na te inwestycje, które
sygnalizują mieszkańcy a które to nie są realizowane.
Radny Gryń stwierdził, że jeśli pani redaktor brak odwagi, aby kontaktować się np. z jego
osobą w sprawie zasięgnięcia opinii, a korzysta z protokołu z sesji to poprosił, aby nie
wyciągać zdania z kontekstu, tak jak to miało miejsce w tym przypadku, gdzie pani redaktor
dzieli zdanie, które radny wypowiada na 3 części i usuwa pierwszą i trzecią część a zostawia
środek. Dodał, że to sprytnie wtedy wygląda i temu to ma służyć, ale jest to niezbyt fajne
zagranie.
Zawracając się do Wójta Gminy stwierdził, że po raz kolejny powtórzy, że jako
Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji, pan Wójt podkreślał jakie błędy popełniał
poprzednik, w jaki sposób traktował gazetę „Głos Nowin” – do tzw. propagandy. A to jest
prasa wydawana ze środków publicznych, nie ze środków prywatnych. Radny Gryń zwrócił
się z prośbą o maksymalny w tej kwestii obiektywizm i nie dokonywania takich manipulacji.
Dodał, że można zamieszczać w „Głosie Nowin” piękne wypowiedzi radnych a jednak tych
4 radnych dość mocno napiętnować – jest to słabe.
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz w odniesieniu do wypowiedzi
radnego Grynia, poinformował, że wniosek radnego Grynia o sprostowanie nie zawierał treści
jaka miałaby się znaleźć w tym sprostowaniu. Natomiast treść jaka się znalazła w „Głosie
Nowin” odpowiada słowo w słowo temu co radny Gryń powiedział podczas sesji – jest to do
sprawdzenia w protokole, jak również w zapisie z obrad sesji.
Pan Wójt dodał, że gdy był Przewodniczącym Rady Gminy, oburzało go pewne
wykorzystywanie „Głosu Nowin” w poprzedniej kadencji do walki politycznej. Stwierdził, że
nie wykorzystuje „Głosu Nowin” do walki politycznej, ponieważ nikogo z radnych w żaden
sposób nie oczernia, nie atakuje na łamach tej gazety, nie publikuje komentarzy, które w
jakikolwiek sposób mogą radnych dyskredytować – a takie w poprzednich latach się
znajdowały często w „Głosie Nowin”. A w „Głosie Nowin” znalazła się relacja z obrad sesji.
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Jeżeli radny Gryń uważa, że jest ona niezgodna z prawdą to można złożyć stosowny wniosek.
Radny Łukasz Gryń stwierdził, że nie zgodzi się z tym, że zostało wszystko przytoczone w
taki sam sposób. Powtórzył, że jeżeli wycina się ze zdania dwa jego fragmenty a zostawia się
tylko jeden, to kontekst całej wypowiedzi jest zupełnie inny. Dodał, że to co było złe w
poprzedniej kadencji tzn. wykorzystywanie prasy do celów politycznych, i wtedy piętnowane
przez ówczesnych radnych, było jak najbardziej słuszne. Natomiast w ocenie radnego Grynia
Wójt Nowaczkiewicz nie wyciągnął z tego wniosków. Zwracając się Wójta Nowaczkiewicza,
stwierdził, że może rzeczywiście nie jest człowiekiem złym ale korzysta ze złych porad.
Radna Renata Posłowska poruszyła następujące tematy:
 nowe oświetlenie w Kowali uruchamia się dość późno i jest duża różnica około 30
minut między uruchamianiem się lam przy posesjach od nr 2 do nr 30;
 w odniesieniu do spotkanie w ZPW „Trzuskawica” – jest to problem. Od 2008 roku
Rada Sołecka i Radna zwracali się do ówczesnego Wójta o właściwą reakcję.
Zwróciła się do Wójta o dalsze działanie w tej sprawie, ponieważ nie przekonały jej
zapewnienia Prezesa ZPW co do inwestycji, które mają zostać poczynione;


wykonanie wodociągu w Kowali ma już ruszyć i w nawiązaniu do pisma mieszkanki
Trzcinek przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy, dodała, że również
Trzcianki są ujęte w tym projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformował, że w tym piśmie chodzi o 1 posesję.
Pan Andrzej Waśko w odniesieniu do wodociągu w Kowali i w Trzciankach, poinformował,
że są dwa odrębne zadania, które będę realizowane przez spółkę „Wodociągi Kieleckie” i
najprawdopodobniej w miesiącu lutym br. będą ogłoszone przetargi na te dwa zadania i w
tym roku do realizacji.
Natomiast sprawa kanalizacji mieszkanki Trzcinek to jest indywidualny przypadek, który
można traktować jako indywidualne przyłącze dość długie dla którego wymagana byłaby
budowa oddzielnej dla jednej posesji przepompowni. Dlatego w tym przypadku ta posesja nie
znalazła się w projekcie do realizacji, bo jest to nieuzasadnione ekonomicznie ani prawnie tak
do końca. Dodał, że odpowiedź na to pismo zostanie przygotowana.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w odniesieniu do tematu oświetlenia ulicznego
poinformował, że nie tylko w Kowali ale również w innych miejscowościach, gdzie były
wymieniane lampy, mogą się zdarzyć takie sytuacje, że pewne obwody będą się w różnych
porach włączać, ponieważ będzie to jeszcze regulowane. Firma nadal prowadzi prace i
regulacja będzie wykonywana.
Radny Łukasz Gryń w odniesieniu do realizacji wodociągu w Kowali przez spółkę
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„Wodociągi Kieleckie” zwrócił się z prośbą o podanie wcześniej informacji jeżeli coś się już
zacznie dziać w tym temacie.
Mieszkanka Trzcianek Halina Musiał w imieniu swoim i mieszkańców msc. zapytała:
1. kiedy będą zamontowane tabliczki z nazwami ulic nadanymi w msc. Trzcianki?
2. na jakim etapie realizacji jest inwestycja „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Trzciankach” i kiedy przewidywany jest termin zakończenia?
3. w budżecie gminy jest ujęte zadanie inwestycyjne „Budowa chodników i ciągów
pieszych na terenie msc. Trzcianki” – łączne nakłady 216.722 zł, w 2018 r. – 115.000
zł – zapytała czy jest już gotowy projekt czy będzie on dopiero przygotowywany i
przy których ulicach będą budowane te chodniki i ciągi piesze?
4. zgłosiła prośbę o zamontowanie większej ilości tablic informacyjnych w msc.
Trzcianki;
5. w budżecie gminy na 2018 rok na oświetlenie ulic i dróg przeznacza się 615.000 zł ale
nie ma tam ujętych Trzcianek a pani Musiał jakieś 2 lata temu zgłaszała potrzebę
zamontowania dodatkowych lamp;
6. czy jest planowana budowa chodnika od byłego pkt katechetycznego w kierunku
tunelu?
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zapytała panią Musiał czy wyraża zgodę na
umieszczenie swoich danych osobowych w protokole z dzisiejszej sesji oraz na
opublikowanie ich na stronie BiP?
Pani Musiał wyraziła zgodę.
Radny Andrzej Kasperek w nawiązaniu do tematu wodociągów stwierdził, że to dobrze że
w budżecie jest ujęty remont drogi w Woli Murowanej ale nie za te pieniądze.
Dodał, że w Woli Murowanej od posesji nr 1 do nr 29 jest jeszcze metalowy wodociąg i jest
tzw. „sitko”. Zwrócił się z prośbą do Andrzeja Waśko aby w porozumieniu z „Wodociągami
Kieleckimi” sprawdzić ten temat i przed remontem tej drogi wymienić tę część wodociągu.
Pan Andrzej Waśko w odpowiedzi na zadanie pytania i zgłaszane prośby poinformował:
 wodociąg w Woli Murowanej – zostanie to sprawdzone ale trzeba liczyć się z tym, że
jeżeli się okaże, iż faktycznie trzeba będzie go przebudować to będą to kolejne
działania inwestycyjne dość poważne;
 tabliczki z nazwami ulic w msc. Trzcianki powinny się pojawić wczesną wiosną;
 kanalizacja w Trzciankach – w lutym br. planowane jest przez „Wodociągi Kieleckie”
przetarg na realizację tego zadania i ono jest przewidziane do zakończenia w tym roku
o ile jakieś przeszkody się nie pojawią formalno-prawne lub techniczne;
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 chodnik w Trzciankach – jest zaprojektowany od byłego pkt katechetycznego w stronę
wyjazdu na drogę powiatową koło mostu. Ten projekt wymaga pewnych formalnych
kroków ale jest do realizacji w tym roku – to będzie ul. Świerkowa i ul. Sosnowa;
 nowe oświetlenie w Trzciankach – pojedyncze lampy można przy modernizacji
oświetlenia ulicznego dowiesić, ale generalnie oświetlenie w Trzciankach jest;
 budowa chodnika od byłego pkt katechetycznego w kierunku tunelu – na pewnym
odcinku ten chodnik będzie wykonany ale do samego tunelu też tylko na zasadzie
remontu tego co już jest a nie na zasadzie całkowitej przebudowy.

Radny Andrzej Kasperek:


zaapelował aby przy remoncie chodnika w Trzciankach nie wstawiać słupów tuż
przy miejscowości tylko przy samym moście, aby służby ratunkowe mogły
dojechać a na tamtym odcinku dość często odbywają się interwencje;



poinformował, że w tym temacie wpłynie pismo od mieszkańców tj. aby zając się
wytyczeniem geodezyjnym drogi w kierunku Sołtysów.

Radny Eugeniusz Czerwiak zapytał kierownika Sławomira Sobczyka na jakim etapie jest
temat nadania nazwy do nowego bloku „Zielona Perła”?
Pan Sławomir Sobczyk poinformował, że cały czas jest to w opracowaniach, ponieważ
droga dojazdowa do tego bloku usytuowana jest w dwóch miejscowościach. Działka, która
jest zajmowana przez drogę, przewidziana jest jako droga do remontu, projekty są już
wykonane i jeżeli tylko procedury prawne pozwolą na to, aby to skorelować nazwę części tej
drogi w msc. Zagrody do posesji państwa K. i potem to zrobić na terenie Zgórska. Dodał, że
temat jest trochę złożony. Natomiast w Zgórsku zostało do nadania tylko sześć numerów.
Stwierdził, że będziemy nad tym pracować i niebawem coś się wyjaśni.
W odniesieniu do tematu drogi w kierunku Sołtysów, pan Sobczyk poinformował, że nie było
żadnych sygnałów. Droga czyli tłuczeń i asfalt, który jest położony leży w granicach
prawnych danej nieruchomości i jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości to pan Sobczyk zaprasza
do siebie w celu wyjaśnienia. Dodał, że każdy właściciel może obciąć gałęzie zgodnie z
Kodeksem Cywilnym do granicy swojej nieruchomości.
Radna Renata Posłowska poinformował, że po zimie przy dawnej piekarni w Trzcinkach są
wybite 4 duże dziury i należy to załatać.
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że kolejna sesja odbędzie
się w dniu 26 lutego br. o godz. 10.00.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w
sprawach różnych.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła interpelacje, które wpłynęły
do Biura Rady:
 interpelacja radnego Łukasza Grynia w sprawie wysokości nagród Zastępcy Wójta,
kierowników jednostek organizacyjnych oraz wysokości dodatków specjalnych
Zastępcy Wójta w latach 2015, 2016 i 2017 wraz z odpowiedzią.
- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu
- w/w odpowiedź na interpelację stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu

Ad. 11
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 14.39 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku
obrad zamknęła obrady XXXVIII 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 – Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami;
 Zał. Nr 3 – Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej
i Zdrowia za 2017 rok;
 Zał. Nr 4 – Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2017
rok;
 Zał. Nr 5 – Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok;
 Zał. Nr 6 – Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Zagospodarowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej za 2017 rok;
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 Zał. Nr 7 – Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami za 2017 rok;


Zał.

Nr

8

–

protokół

Komisji

Skrutacyjnej

dot.

odwołania

z

funkcji

Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pani Renaty Posłowskiej;


Zał. Nr 9 – protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania w wyborach
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny;



Zał. Nr 10 – interpelacja radnego Łukasza Grynia w sprawie wysokości nagród
Zastępcy Wójta, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wysokości dodatków
specjalnych Zastępcy Wójta w latach 2015, 2016 i 2017;



Zał. Nr 11 – odpowiedź na interpelację radnego Łukasza Grynia w sprawie wysokości
nagród Zastępcy Wójta, kierowników jednostek organizacyjnych oraz wysokości
dodatków specjalnych Zastępcy Wójta w latach 2015, 2016 i 2017.

Protokół sporządziła:
Alina Jedynak

Obradom przewodniczyła:
Zofia Duchniak
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