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 Protokół Nr XXVIII/20 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

z dnia 26 października 2020 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.03, zakończenie godzina 16.11. 

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, Sekretarz Gminy Ryszard Kusak, Skarbnik Gminy 

Joanna Młynarczyk-Kusińska, Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska,  

• Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

• Pan Tomasz Gruszczyński – radny Powiatu Kieleckiego. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji 

4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu 

Rady Gminy 

8. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 

9. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 

2020 rok 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" 

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości  gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, 
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Gmina Sitkówka-Nowiny 

5) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw 

ulic w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

6) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy 

ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

7) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy ,,SOSNOWA" 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

11. Zakończenie obrad sesji 

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad sesji 

Obrady XXVIII sesji  Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 

15.03 Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk. 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk powitał Radnych, Wójta Gminy, pracowników Urzędu 

Gminy. 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie kworum 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk poprosił radnych o potwierdzenie na tabletach swojego 

uczestnictwa  w dzisiejszej sesji. 

Następnie poinformował, że 15 radnych potwierdziło swoją obecność. 

Przewodniczący Rady Gminy powitał radnego Powiatu Kieleckiego Tomasza Gruszczyńskiego. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Do porządku obrad uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXVII sesji 

Do protokołu uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z XXVII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2020 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Wójta 
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Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił informacje z działalności w okresie 

międzysesyjnym, tj.:  

• 1 październik - spotkanie pn. „Rozmowy o samorządzie”, uczestniczył m.in. senator RP 

Wadim Tyszkiewicz – były Prezydent Miasta Nowa Sól, Prezydent Miasta Starachowice, 

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Radny Rady 

Miasta Kielce; 

• 4 październik – uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Szewce-Zawada; 

• 24 październik – pogrzeb byłego Wiceburmistrza Miasta Płoty pana Sławomira Nowaka 

• ranking czasopisma „Wspólnota”: 

– wykorzystanie funduszy unijnych lata 2014-2019 – Gmina Sitkówka-Nowiny miejsce 510 

na 1540 gmin wiejskich z kwotą 260 zł na mieszkańca rocznie (lata 2004-2014 – miejsce 1460 

z kwotą 41 zł rocznie na osobę); 

- wydatki inwestycyjne na osobę wśród gmin wiejskich - Gmina Sitkówka-Nowiny kolejny 

raz 13 miejsce z kwotą 2717 zł na osobę (2018 r. – 14 miejsce, 2017 r. -  około 300 miejsce, 

2014 r. – 562 miejsce z kwotą 614 zł); 

- ranking zamożności - Gmina Sitkówka-Nowiny 24 miejsce z 6255 zł na osobę (rok 2019 – 

21 miejsce, 2014 rok 21 miejsce z 5164 zł na osobę; 

 

oraz przedstawił informację nt. zadań inwestycyjnych  

- w/w  informacja nt. zadań inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

 

• podpisywanie aktów notarialnych na działki, które zostały sprzedane na Osiedlu Pod Lasem nr 

2 (sprzedanych zostało 22 działki z 25 działek) za kwotę ponad 3 mln 100 tys. zł. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił techniczną przerwę. 

Przerwa od godz. 15.27 do godz. 15.31. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że nie ma do przedstawienia żadnych 

informacji. 

 

Ad. 7 

Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu 

Rady Gminy 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił „Informację Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z 
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przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych” 

- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił „Informację z analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny”. 

- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował o pismach od: 

• Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie dot. analizy oświadczenia majątkowego 

sekretarza gminy za 2019 rok 

• Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach dot. analizy oświadczeń majątkowych Radnych 

Gminy i Wójta Gminy złożonych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

• Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach dot. analizy oświadczeń majątkowych 

pracowników Urzędu Gminy, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy 

złożonych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

• Wojewody Świętokrzyskiego dot. analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i 

Przewodniczącego Rady Gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 8 

Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 

- w/w informacja stanowi Załącznik do protokołu 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwał: 

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

na 2020 rok 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił autopoprawki wprowadzone do projektu w/w 

uchwały. 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok. 

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–XXVIII/309/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2020 rok. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że zmiany wprowadzone do projektu w/w 

uchwały wynikają z autopoprawek wprowadzonych w budżecie. 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 

grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-

2030. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVII/310/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 

września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe". 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVIII/311/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości  gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny 

Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny 

(dz.nr 480/5 i 480/291) 
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Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości  

gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVIII/312/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości  gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina 

Sitkówka-Nowiny 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 

nazw ulic w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulic w 

miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVIII/313/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

nadania nazw ulic w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVIII/314/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy ,,SOSNOWA" 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy ,,SOSNOWA". 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 
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podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVIII/315/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy ,,SOSNOWA" 

 

Ad. 10 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował o pismach wpływających do Rady 

Gminy: 

z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach (10 pism) 

dot. uchwał rady gminy podjętych w III kwartale 2020 r. w sprawie: 

• regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

• podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

ogólnej 

• regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 

• stref płatnego parkowania 

• programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

• uchwalenia statutu jednostek pomocniczych gminy 

• ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz 

kosztów powstałych w wyniku usunięcia pojazdów 

• zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz uchwał w sprawie nałożenia opłaty 

miejscowej 

• zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz stawek 

opłat za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku 

oraz przyznania odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie dekretu z dnia 5 

września 1947 r. i dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. 

- w/w pisma do wglądu w biurze rady 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił informacje nt. przetargu na odbiór odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy oraz odbiór i zagospodarowanie 

odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w naszej Gminie. Poinformował, że 

umowa ma być zawarta na okres dwóch lat, tj. t od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku. Do 

przetargu przystąpiły cztery firmy - zostały złożone cztery oferty tj.: 

1. firma Eneris - kwota 3.383.241,05 zł, 
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2. firma Fartbis (firma obecnie obsługująca gminę) - kwota 2.491.619 zł, 

3. firma Ekom – kwota 2.273.144,08 zł, 

4. firma Ekotech – kwota 2 .479.280 zł. 

Z ofert wynika, że taniej nie będzie i nawet przy tej najtańszej ofercie, tj. kwota 2.273.144,08 zł, że 

miesięczny koszt to 94.000 zł. 

Pan Wójt przypomniał również, że od pierwszego lipca br. obowiązują nowe zasady zgodnie z 

nowelizacją ustawy o zachowaniu porządku i czystości w gminach, tj. gminy już nie płacą ryczałtowo 

za śmieci, tylko za każdą tonę śmieci odebraną przez firmę odbierającą śmieci i zagospodarowaną 

przez firmę, która zagospodarowuje odpady. W miesiącu lipcu br. gmina zapłaciła za odbiór i 

zagospodarowanie śmieci 158.000 zł, w sierpniu 162.000 zł, we wrześniu 171.000 zł. 

Jeżeli podzielimy te kwoty przez ilość osób, które złożyły deklaracje to wychodzi ponad 26 zł za 

osobę (tylko same koszty wywozu i zagospodarowania śmieci bez kosztów etatów pracowników, 

którzy się zajmują gospodarką odpadami w gminie oraz w ZGKiM w Nowinach, bez kosztów 

edukacji). Następnie pan Wójt poinformował, że na sesji w miesiącu listopadzie będzie wnioskował o 

podwyższenie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców. 

Następnie pan Wójt w odpowiedzi na pytanie radnej Renaty Posłowskiej, rekomendował, aby ze 

względu na pandemię sołtysi oraz inkasenci nie zbierali opłat od mieszkańców. Mieszkańcy mogą 

dokonywać wpłat w banku, na poczcie lub przelewem bankowym. Dodał, że 15 listopada mija termin 

płatność IV raty za podatki od nieruchomości oraz opłaty za odpady komunalne. 

 

Radna Halina Musiał zwróciła się z prośbą aby informacja, która pojawiła się na stronie internetowej 

gminy nt. korpus solidarnościowy wsparcia seniorów, została również umieszczona na tablicach 

ogłoszeniowych na terenie gminy. 

Pan Wójt poinformował, że powyższe informacje zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń oraz 

przedstawił informacje nt. przystąpieniu przez gminę do solidarnościowego korpusu wsparcia 

seniorów. 

 

Radna Renata Posłowska:  

• zwróciła się z prośbą o wypełnianie ankiety, która znajduje się na stronie gminy – w ramach  

projektu „Pod flagą biało czerwoną”, 

• poinformowała, że nawiązała współpracę z Fundacją Nadzieja (która m.in. wzięła pod opiekę 

ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych) w temacie środków na monitorowanie drogi 

powiatowej w Kowali z uwagi na tranzyt samochodów ciężarowych. Wraz z Zastępcą Wójta 

gminy uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się w Warszawie 2 października br., gdzie 

odbyła się dyskusja i powstał spot. Podziękowała wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę. 

Radny Powiatu Kieleckiego Tomasz Gruszczyński zapytał o termin publikacji na stronie 

internetowej BiP oświadczeń majątkowych zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika, kierowników 
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jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta 

(odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz)  

Ad. 10 

Zakończenie obrad sesji 

O godz. 16.11 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął 

obrady XXVIII 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 z działalności Wójta Gminy - informacja nt. zadań inwestycyjnych; 

• Zał. Nr 3 – Informacja Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z przeprowadzonej analizy oświadczeń 

majątkowych; 

• Zał. Nr 4 – Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczył: 

                                                                             

          Alina Jedynak                      Zbigniew Pyk  


