
 1 

 Protokół Nr XIX/20 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny  

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 27 stycznia 2020 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.06, zakończenie godzina 16.44. 

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 (nieobecna Sołtys 

Zbigniew Jantura), 

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

Środowiska Urzędu Gminy, 

• Pani Marta Herbergier – kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy, 

• Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

• Pani Justyna Skrzypczyk – p.o. kierownika CUW w Nowinach, 

• Pan Zenon Janus – Radny Powiatu Kieleckiego, 

• Pan Tomasz Gruszczyński - Radny Powiatu Kieleckiego, 

• mieszkańcy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Sprawozdanie  Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

za 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwał: 

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

2020 rok 

2) Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu 
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zabaw, utworzonych  na dz. nr ewid. 297/2, 296/2,  295/2, 294/2, 297/1, 295/1, 294/1  w  m. 

Wola Murowana na rzecz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

3) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i 

montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. Zagrody 

na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę 

Sitkówka-Nowiny od Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Kopalnia Dolomitu Radkowice,  

boiska wielofunkcyjnego  oraz urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanych na terenie 

placu zabaw w m. Wola Murowana oraz przekazanie ich w użytkowanie na rzecz Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym 

przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II" 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zgórsko-Zagrody-Salonowa" 

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji 

Obrady XIX sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 15.06 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk. 

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

Gminy, Sołtysów z terenu Gminy, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny, dyrektorów i 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Radnych Powiatu Kieleckiego: Zenona Janusa i 

Tomasza Gruszczyńskiego oraz mieszkańców. 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie kworum 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk, na podstawie listy obecności stwierdził kworum 

uprawniające Radę do podejmowania uchwał. 

Poinformował, że na sesji obecnych jest 15 radnych. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1b 

ustawy o samorządzie gminnym 

- obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.  
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Klauzula informacyjna dotycząca obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny znajduje się w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz przy wejściu do sali konferencyjnej. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił porządek obrad. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji:  

• w pkt 8 ust. 8 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2019/2020, 

oraz omówił zasadność wprowadzenia do porządku obrad sesji powyższego projektu uchwały. 

 

Więcej propozycji i uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie:  

• wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 8 ust. 8 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2019/2020.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 8 ust. 8 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2019/2020, 

Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę techniczną niezbędną do uaktualnienia porządku 

obrad sesji w systemie e-sesja.  

Przerwa od godz. 15.10 do godz. 15.11. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Sprawozdanie  Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny za 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny 
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na 2020 rok 

2) Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu 

zabaw, utworzonych  na dz. nr ewid. 297/2, 296/2,  295/2, 294/2, 297/1, 295/1, 294/1  w  

m. Wola Murowana na rzecz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nowinach 

3) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. 

Zagrody na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę 

Sitkówka-Nowiny od Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Kopalnia Dolomitu Radkowice,  

boiska wielofunkcyjnego  oraz urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanych na terenie 

placu zabaw w m. Wola Murowana oraz przekazanie ich w użytkowanie na rzecz Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym 

przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II" 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zgórsko-Zagrody-Salonowa" 

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka – 

Nowiny na rok szkolny 2019/2020 

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 4  

Przyjęcie protokołu z XVIII sesji 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z XVIII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Wójta 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

- informacja nt. zadań inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 
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Następnie pan Wójt przedstawił informacje nt. spraw bieżących: 

• 6 styczeń br. - Orszak Trzech Króli - podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w 

organizację i uczestnictwo; 

• 12 styczeń br. w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy m.in. marszobieg, pokazy 

resuscytacji, pokaz ratownictwa technicznego - podziękowania dla wszystkich 

zaangażowanych w organizację i uczestnictwo; 

• 14 styczeń br. spotkanie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Kieleckiego z Prezydentem Miasta 

Kielce oraz Prezesem PGO w Promniku w temacie awarii w PGO w Promniku (brak odbioru 

odpadów zmieszanych) 

• w związku z podjęciem w dniu 16 stycznia br. przez Radę Miasta w Kielcach uchwały, w 

której zaopiniowano pozytywnie możliwość wprowadzenia dwóch różnych cenników dla 

odbioru odpadów z tereny Miasta Kielce i z terenu gmin powiatu kieleckiego (63 zł różnicy na 

1 tonie odpadów) – odbyło się 4 spotkania wójtów i burmistrzów w tym temacie. Zostało 

podjęte stanowisko, które zostało skierowane do Prezydenta Miasta Kielce, do 

Przewodniczącego Rady Miasta Kielce, w który wójtowie i burmistrzowie protestują 

przeciwko takim stawkom odbioru odpadów oraz do Wojewody Świętokrzyskiego w temacie 

w/w uchwały Rady Miasta Kielce.  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że: 

• w dniu 24 stycznia br. odbyło się Zgromadzenie MZWiK w Kielcach – podjęto uchwałę 

budżetową na 2020 rok oraz WPF. Zgodnie z przyjętym budżetem Gmina Sitkówka-Nowiny 

otrzyma dotację na inwestycje wodno-kanalizacyjne w wysokości 378.604,64 zł (Miasto 

Kielce – ponad 2.100.00 zł, Gmina Zagnańsk - 688.000 zł, Gmina Masłów – nie otrzymuje 

dotacji). Kwota dotacji uzależniona jest od wielkości udziału w majątku, który został 

przekazany do MZWiK. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie  Przewodniczących Komisji z działalności Komisji Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny za 2019 rok 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edyta Giemza odczytała sprawozdanie z działalności Komisji 

za rok 2019. 
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- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Artur Podczasiak odczytał 

sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Renata Krzysiek-Nowakowska odczytała 

sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu 

 

O godz. 15.35 z sali obrad wyszła Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Damian Milewski odczytał sprawozdanie z 

działalności Komisji za rok 2019. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Krzysztof Seweryn 

odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu 

 

O godz. 15.37 do sali obrad wróciła Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwał: 

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

na 2020 rok 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz omówił projekt w/w uchwały. 

W dyskusji udział wzięli: 

• Radna Halina Musiał 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi) 

 

Wobec braku dalszych 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: 

Uchwałę Nr RG – XIX/210/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny 
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na 2019 rok. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu 

zabaw, utworzonych  na dz. nr ewid. 297/2, 296/2,  295/2, 294/2, 297/1, 295/1, 294/1 w m. 

Wola Murowana na rzecz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

 

O godz. 15.50 obrady sesji opuściła Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska 

 

Radny Piotr Piotrowicz podziękowała Zastępcy Wójta Łukaszowi Barwinkowi oraz mieszkańcom za 

realizację w/w inwestycji. 

 

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

uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, utworzonych  

na dz. nr ewid. 297/2, 296/2,  295/2, 294/2, 297/1, 295/1, 294/1 w m. Wola Murowana na rzecz Zakład 

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 – XIX/211/20 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu 

zabaw, utworzonych  na dz. nr ewid. 297/2, 296/2,  295/2, 294/2, 297/1, 295/1, 294/1 w m. Wola 

Murowana na rzecz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. 

Zagrody na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

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

uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż urządzeń 

siłowni zewnętrznej na placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. Zagrody 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 – XIX/212/20 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. 

Zagrody na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę 

Sitkówka-Nowiny od Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Kopalnia Dolomitu Radkowice,  

boiska wielofunkcyjnego  oraz urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanych na terenie 
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placu zabaw w m. Wola Murowana oraz przekazanie ich w użytkowanie na rzecz 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

 

Radny Piotr Piotrowicz podziękowała Lafarge Kruszywa oraz sołtys Woli Murowanej Anecie Wajs 

za realizację w/w inwestycji. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował o zadaniach inwestycyjnych realizowanych na 

rzecz mieszkańców przez firmę Lafarge Kruszywa oraz podziękował za te inwestycję i za współpracę. 

 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sitkówka-Nowiny od 

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Kopalnia Dolomitu Radkowice,  boiska wielofunkcyjnego  oraz 

urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanych na terenie placu zabaw w m. Wola Murowana oraz 

przekazanie ich w użytkowanie 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 – XIX/213/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę 

Sitkówka-Nowiny od Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Kopalnia Dolomitu Radkowice,  boiska 

wielofunkcyjnego  oraz urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanych na terenie placu zabaw w m. 

Wola Murowana oraz przekazanie ich w użytkowanie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Nowinach. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym 

przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że:  

• w projekcie w/w uchwały należy z pkt 7 wykreślić „Gmina Sitkówka-Nowiny” – i 

jednocześnie zmianie ulegnie numerowanie - będzie 13 ustępów. 

 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i 

przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 

ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIX/214/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym 
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przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 

energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II" 

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

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II". 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIX/215/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II". 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zgórsko-Zagrody-Salonowa" 

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

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Zgórsko-Zagrody-Salonowa". 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIX/216/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zgórsko-Zagrody-Salonowa". 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka 

– Nowiny na rok szkolny 2019/2020 

 

Pani Justyna Skrzypczyk omówiła projekt w/w uchwały oraz zasady ustalania średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2019/2020. 

W dyskusji udział wzięli: 

• Radny Artur Podczasiak, 

• Pani Justyna Skrzypczyk 

• Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

• Radny Krzysztof Seweryn  

 

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

projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka – Nowiny 

na rok szkolny 2019/2020. 
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W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIX/217/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2019/2020. 

 

Ad. 9 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

• temat podłączenia do sieci gazowej oraz budowy ścieżki rowerowej w msc. Zgórsko 

- mieszkańcy gminy 

- Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

- kierownik Andrzej Waśko 

- Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 

O godz. 16.21 z sali obrad wyszła pani Janina Michalska  

 

W temacie budowy ścieki rowerowej, ustalono, że odbędą się spotkania z zainteresowanymi 

mieszkańcami na ich posesjach. 

 

O godz. 16.25 do sali obrad wróciła pani Janina Michalska  

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił pisma adresowane do Rady Gminy: 

1. z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - odpis wyroku w sprawie Skargi 

Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Nr RG-X/53/03 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek 

pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny  

(stwierdzenie nieważności: §19 ust. 1 pkt 3 w części, w jakiej określa, że do kompetencji 

zebrania wiejskiego należy wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz § 27 ust. 1 i 2 załączników od 1 

do 5 uchwały) 

2. od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jst w 2019 r. 

3. od mieszkańca msc. Zgórsko dot. przejęcia nieodpłatnie przez gminę działki na drogę dojazdową  

(w/w wniosek zostanie przekazany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego) 
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4. ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (pismo adresowane do Urzędu 

Gminy, po dekretacji do Przewodniczącego Rady Gminy) dot. drogi wojewódzkiej nr 762 w m. 

Zgórsko – montaż 4 luster drogowych 

5. z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:  

• Uchwała Nr 16/2020 II Składu Orzekającego RIO z dnia 22.01.2020 r. w sprawie opinii o 

prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sitkówka-Nowiny 

• Uchwała Nr 17/2020 II Składu Orzekającego RIO z dnia 22.01.2020 r. w sprawie możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2020 rok 

(w/w uchwały zostały przekazane do Wójta Gminy) 

- w/ w pisma do wglądu w biurze rady gminy 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

• temat wycinki drzew w Nowinach  

- radny Roman Topór 

- dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk (udzielił odpowiedzi) 

• temat parkingu przy pawilonach handlowych w Nowinach 

- radny Tadeusz Kucharczyk 

- kierownik Andrzej Waśko (udzielił odpowiedzi) 

• temat przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym w Nowinach  

- radny Tadeusz Kucharczyk  

- kierownik Andrzej Waśko (udzielił odpowiedzi) 

- Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk  

- Radny Powiatu Kieleckiego Zenon Janus  

– radny Krzysztof Seweryn 

• temat ograniczenia prędkości od skrzyżowania w Nowinach (za kościołem) 

- radny Tadeusz Kucharczyk  

- kierownik Andrzej Waśko (udzielił odpowiedzi) 

- radny Artur Podczasiak  

• temat uporządkowania drzew przy drodze powiatowej przy przepompowni (topola 

zagraża bezpieczeństwu) 

- radna Renata Posłowska 

• temat przebudowy skrzyżowania ul. Białe Zagłębie z ul. Przemysłową (np. forma ronda) 

- radny Artur Podczasiak 

 

Ad. 9 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 16.44 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął 

obrady XIX Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.  
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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; 

• Zał. Nr 3 – Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019; 

• Zał. Nr 4 – Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa za rok 

2019; 

• Zał. Nr 5 – Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2019; 

• Zał. Nr 6 – Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2019; 

• Zał. Nr 7 – Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia za rok 

2019; 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczył: 

                                                                             

          Alina Jedynak                      Zbigniew Pyk  


