Protokół Nr XVIII/19
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 30 grudnia 2019 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.08, zakończenie godzina 17.51.
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, Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska,
Sekretarz Gminy Ryszard Kusak, Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska,
• Sołtysi z terenu gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny (nieobecna Sołtys Ewa
Fudali),
• Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy,
• Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach,
• Pan Zenon Janus – Radny Powiatu Kieleckiego,
• Pan Tomasz Gruszczyński - Radny Powiatu Kieleckiego,
• Pan Władysław Zapała - Honorowy Obywatel Gminy Sitkówka-Nowiny, wieloletni Sołtys
Sołectwa Wola Murowana,
• mieszkańcy.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na
2019 rok
2) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na
lata 2020-2030
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok:
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a) odczytanie projektu uchwały budżetowej
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy
d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków
e) dyskusja nad projektem budżetu
f) głosowanie wniosków
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej
4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych
zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
5) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

dla

Województwa

Świętokrzyskiego
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę
źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin ,,Geopark
Świętokrzyski’’ w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone
Uchwałą Nr 3/2019 podjętą na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland
Świętokrzyski’’ w dniu 23.09.2019 r.)
8. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji
Obrady XVIII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 15.08
Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk powitał Radnych, Wójta 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 i 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.
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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 7 ust. 9 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy
Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok;

•

w pkt 7 ust. 10 - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2019 rok;

oraz omówił zasadność wprowadzenia do porządku obrad sesji powyższych projektów uchwał.
Więcej propozycji i uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie:
•

wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 7 ust.9 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 7 ust. 9 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”.
•

wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 7 ust.10 - Podjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok.

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 7 ust.10 - Podjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok,
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. 15.14 do godz. 15.16.
Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy.
Po wprowadzonych zmianach porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
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2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na
2019 rok
2) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na
lata 2020-2030
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy
d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków
e) dyskusja nad projektem budżetu
f) głosowanie wniosków
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej
4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych
zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
5) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

dla

Województwa

Świętokrzyskiego
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę
źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin ,,Geopark
Świętokrzyski’’ w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone
Uchwałą Nr 3/2019 podjętą na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland
Świętokrzyski’’ w dniu 23.09.2019 r.)
9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy SitkówkaNowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok
10) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na
2019 rok
10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji.

4

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XVII sesji
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu
z XVII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 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:
•

przedstawił wyniki konsultacji społecznych dot. zmiany nazwy gminy z „Gmina SitkówkaNowiny” na „Gmina Nowiny”

- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
Pytań i uwag nie zgłoszono.
O godz. 15.22 z sali obrad wyszedł pan Zenon Janus

Ad. 6
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że:
•

w dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Geopark Świętokrzyski (które
skupia gminy: Sitkówka-Nowiny, Morawica, Chęciny, Piekoszów i miasto Kielce) – została
podjęta uchwała budżetowa i uchwała dot. składki członkowskiej.

O godz. 15.26 do sali obrad wrócił pan Zenon Janus

Ad. 7
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny
na 2019 rok
Radna Halina Musiał zapytała o zadłużenie gminy na koniec 2019 roku.
Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska udzieliła odpowiedzi.
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Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019
rok.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – XVIII/200/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2019 rok.
2) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny
na lata 2020-2030
Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska poinformowała o korektach w objaśnieniach do
projektu w/w uchwały:
•

pod koniec strony 1 – po pkt c, dopisano zdanie o treści:
„Kwota 1 045 500,00 zł to planowane dochody, które stanowią refundację wydatków
poniesionych w 2019 r.”

•

w akapicie powyżej, przed pkt 1 – w zdaniu:
„Ponadto po stronie dochodów i wydatków 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji z
udziałem środków europejskich, a mianowicie:”
- wyraz „dochody” zastąpić wyrazem „środki”, tj:
„Ponadto po stronie dochodów i wydatków 2020 roku zaplanowano środki z tytułu dotacji z
udziałem środków europejskich, a mianowicie:”.

Następnie Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała:
•

Uchwałę Nr 3178/2019 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok i lata następne.

- w/w uchwała stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – XVIII/201/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SitkówkaNowiny na lata 2020-2030.
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3) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej
Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała:
•

projekt uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Sitkówka-Nowiny na 2020 rok.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała:
•

Uchwałę Nr 3177/2019 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
(opinia pozytywna)

- w/w uchwała stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu
•

Uchwałę Nr 3179/2019 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok

- w/w uchwała stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu
Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska poinformowała o korektach w projekcie uchwały
budżetowej (skorygowanie oczywistych błędów):
•

w załączniku nr 11 – kolumna: jednostka otrzymująca dotację: ucięta została nazwa przy
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – tam gdzie są dotacje dla Zakładu –
powinno być napisane „w Nowinach” (jest w Nowiach) oraz dodano całą nazwę Przychodnia
Nowiny.

c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy
Radna Edyta Giemza - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię Komisji dot.
projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.
Przerwa od godz. 15.57 do godz. 16.07.
Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy.

Ad. 3 - c.d
d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawiał prezentację nt. założeń budżetu Gminy
na 2020 rok.
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- w/w prezentacja stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu
Następnie Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz odniósł się do wniosków złożonych przez
radnych gminy oraz przez komisje rady. Poinformował również o autopoprawkach jakie
znalazły się w projekcie budżetu gminy na 2020 rok.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz podziękował za wnioski i za uwagi zgłaszane podczas
dyskusji oraz poprosił o przyjęcie uchwały budżetowej.
e) dyskusja nad projektem budżetu
W dyskusji nad projektu budżetu udział wzięli:
•

Radny Marcin Wojcieszyński

O godz. 16.43 z sali obrad wyszła pani Janina Michalska
O godz. 16.45 do sali obrad wróciła pani Janina Michalska
•

Wójt

Gminy

Sebastian

Nowaczkiewicz

(odniósł

się

do

wypowiedzi

radnego

Wojcieszyńskiego)
•

Radny Artur Podczasiak

•

Radna Renata Posłowska

•

Radny Marcin Wojcieszyński

•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz

f) głosowanie wniosków
Wniosków nie zgłoszono.
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – XVIII/202/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020
rok.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz podziękował radnym za przyjęcie budżetu gminy na 2020
rok oraz zadeklarował wspólne realizowanie budżetu.
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Radny Artur Podczasiak zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o poszerzenie współpracy z
Powiatem. Stwierdził, że liczy na polepszenie współpracy w roku 2020 w temacie modernizacji dróg
powiatowych na terenie naszej gminy i na zorganizowanie spotkania z Zarządem Starostwa w celu
omówienia powyższych kwestii.
W w/w temacie głos zabrali:
•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (m.in. stwierdził, że jeżeli jest taka potrzeba to
można zorganizować spotkanie radnych z dyrektorem PZD w Kielcach)

•

Radny Krzysztof Seweryn (poinformował radnych i zaprosił radnych powiatowych na
posiedzenie wyjazdowe Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia w miesiącu
kwietniu po drogach na terenie naszej gminy. Zaproponował, że wówczas można
zorganizować spotkanie z dyrekcją PZD w Kielcach)

•

Radny Powiatu Kieleckiego Zenon Janus

•

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk

•

Radna Edyta Giemza (budowa chodnika przy drodze powiatowej w Szewcach)

•

Radny Artur Podczasiak

4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych
zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów
budżetowych 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 – XVIII/203/19 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Świętokrzyskiego
(50.000 zł – wypłata odszkodowań pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 KielceChęciny-Małogoszcz)

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – XVIII/204/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Świętokrzyskiego.
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6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
(6.000 zł na program „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”)

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – XVIII/205/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę
źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu
ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza 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 – XVIII/206/19 w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę
źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy SitkówkaNowiny.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin ,,Geopark
Świętokrzyski’’ w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający

zmiany

wprowadzone Uchwałą Nr 3/2019 podjętą na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 23.09.2019 r.)
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin ,,Geopark Świętokrzyski’’ w wersji
zmienionej (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 3/2019 podjętą na
Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 23.09.2019 r.).
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – XVIII/207/19 w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin ,,Geopark
Świętokrzyski’’ w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą
Nr 3/2019 podjętą na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu
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23.09.2019 r.).
9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy
Sitkówka-Nowiny

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego 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 – XVIII/208/19 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy
Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny
na 2019 rok
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – XVIII/209/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2019 rok.

Ad. 8
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli:
•

temat działalności Kopalni Bolechowice
- radny Marcin Wojcieszyński

•

temat ruchu samochodów ciężarowych w Bolechowicach
- radny Marcin Wojcieszyński
- sołtys Sołectwa Bolechowice Zbigniew Jantura

•

temat wód opadowych na skrzyżowaniu ul. Świerkowej z ul. Leonów w msc. Trzcianki
- radna Halina Musiał
- pan Andrzej Waśko (udzielił odpowiedzi).
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Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił pisma adresowane do Rady Gminy:
z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny - odpowiedź na wniosek Komisji Inwestycji dot. progów

1.

zwalniających w Kowali ul. Kryształowa i ul. Diamentowa;
od Wojewody Świętokrzyskiego -

2.

rozstrzygnięcie nadzorcze: stwierdzenie nieważności

uchwały Rady Gminy Nr RG-XVI/166/19 z dnia 25.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok;
od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - odpowiedź na interpelację radnego Marcina

3.

Wojcieszyńskiego w sprawie funkcjonowania kopalni Bolechowice;
(w temacie w/w pisma głos zabrali: Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk i radny Marcin
Wojcieszyński)
z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - zawiadomienie o rozprawie dot.

4.

uchwały Nr RG-VII/76/03 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.
- w/ w pisma do wglądu w biurze rady gminy

O godz. 17.46:
•

obrady sesji opuścił Sekretarz Gminy Ryszard Kusak

•

z sali obrad wyszedł radny Krzysztof Seweryn

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli:
•

radna Renata Posłowska - podziękowała radnym za współpracę w 2019 roku przy realizacji
budżetu i za głosowanie nad budżetem na rok 2020, Radnemu Powiatowemu Zenonowi
Janusowi – za odcinek drogi powiatowej w Kowali, Wójtowi Gminy oraz pracownikom
Urzędu Gminy.

O godz. 17.49 do sali obrad wrócił radny Krzysztof Seweryn
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk złożył wszystkim życzenie noworoczne.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w imieniu swoim i pracowników Urzędu Gminy podziękował
za współpracę w minionym roku oraz złożył życzenia noworoczne.

Ad. 9
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 17.51 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął
obrady XVIII Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Na tym protokół zakończono.
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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 – Uchwała Nr 3178/2019 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok i lata następne

•

Zał. Nr 4 – Uchwała Nr 3177/2019 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok

•

Zał. Nr 5 – Uchwała Nr 3179/2019 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok

•

Zał. Nr 6 – opinia Komisji Rewizyjnej dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok

•

Zał. Nr 7 – prezentacje nt. założeń budżetu Gminy na 2020 rok

Protokół sporządziła:

Alina Jedynak

Obradom przewodniczył:

Zbigniew Pyk
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