Protokół Nr XX/20
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 24 lutego 2020 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.09, zakończenie godzina 17.42.
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, Sekretarz Gminy Ryszard Kusak
• Sołtysi z terenu gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny (nieobecny Sołtys
Stanisław Kobiec)
• Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy,
• Pani Marta Herbergier – kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy,
• Pani Justyna Skrzypczyk – kierownik CUW w Nowinach,
• Pan Zenon Janus – Radny Powiatu Kieleckiego,
• mieszkańcy.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Informacja z realizacji Programu Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2019.
8. Realizacja inwestycji na terenie gminy – informacja za rok 2019.
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 SitkówkaNowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030
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3) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańców msc. Zgórsko Gmina
Sitkówka-Nowiny
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Wola Murowana, Gmina
Sitkówka-Nowiny
5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
6) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku
międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIX/215/20 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II"
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Sitkówka-Nowiny,
w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geopark Świętokrzyski”
11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji
Obrady XX sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 15.09
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, Radnego Powiatu Kieleckiego: Zenona Janusa oraz
mieszkańców.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1b
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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.
Klauzula informacyjna dotycząca obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny znajduje się w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz przy wejściu do sali konferencyjnej.

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 14 radnych. Nieobecny radny Piotr Piotrowicz.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił porządek obrad.
Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XIX sesji
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu
z XIX sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2020 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 14 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
O godz. 15.14 z sali obrad wyszła pani Marta Herbergier
O godz. 15.17 do sali obrad wróciła pani Marta Herbergier
Następnie pan Wójt poinformował, że w tym pkt udzieli również informacji dot. pkt 6 tj. sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych:
•

zebranie wójtów i burmistrzów Związku Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego.
Omawiano temat działalności Związku w br. m.in. gospodarki odpadami, bezpieczeństwa w
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ruchu drogowym;
•

13 luty br. – zebranie wójtów i burmistrzów z KOF. Temat kolejnej perspektywy finansowej
w latach 2021-2027, rekomendacja Gminy Pierzchnica do struktur KOF, wniosek w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, na zadania realizowane w ramach KOF;

•

17 luty br. - narada w Państwowej Straży Pożarnej wójtów, burmistrzów z udziałem
przedstawiciela starosty kieleckiego nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie
powiatu kieleckiego (przedstawienie statystyk za 2019 rok)

O godz. 15.23 z sali obrad wyszedł Zastępca Wójta Łukasz Barwinek
•

24 luty br. – spotkanie wójtów dot. gospodarki odpadami (mi.in. wspólny przetarg na odbiór
odpadów na okres dłuższy niż 1 rok)

O godz. 15.28 do sali obrad wrócił Zastępca Wójta Łukasz Barwinek
W dyskusji udział wzięli:
•

radna Halina Musiał (III etap modernizacji oświetlenia) – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi

•

radny Artur Podczasiak (gospodarka odpadami) – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi

Ad. 6
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz nt. powyższego pkt informacji udzielił w swoim
sprawozdaniu.

Ad. 7
Informacja z realizacji Programu Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2019
- w/w informacja stanowi Załącznik do protokołu
W dyskusji udział wzięli:
•

radna Halina Musiał

•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz

O godz. 15.40:
•

na obrady sesji przybyła sołtys Sołectwa Wola Murowana Aneta Wajs

•

obrady sesji opuściła kierownik Marta Herbergier

Ad. 8
Realizacja inwestycji na terenie gminy – informacja za rok 2019
- w/w informacja stanowi Załącznik do protokołu

Pytań i uwag nie zgłoszono.
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Ad. 9
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny
na 2020 rok
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 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XX/218/20 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
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 20202030.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XX/219/20 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 załatwienia wniosku mieszkańców msc. Zgórsko Gmina
Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańców msc. Zgórsko Gmina Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XX/220/20 w sprawie załatwienia wniosku mieszkańców msc. Zgórsko Gmina
Sitkówka-Nowiny.
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4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej
nieruchomości

gruntowych, położonych w

obrębie geodezyjnym Wola Murowana,

Gmina Sitkówka-Nowiny
(dz. Nr 585/81, 585/82, 585/83)
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych,
położonych w obrębie geodezyjnym Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XX/221/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Wola Murowana, Gmina SitkówkaNowiny.
5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XX/222/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia
związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi
W dyskusji nt. w/w projektu uchwały udział wzięli:
•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz

•

Radny Artur Podczasiak

•

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek

•

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją
utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
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Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XX/223/20 w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia
związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIX/215/20 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 27 stycznia 2020 r. 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 zmiany uchwały Nr RG-XIX/215/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27
stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II".
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XX/224/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIX/215/20 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II".
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30
września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XX/225/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
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podjęła:
Uchwałę Nr RG–XX/226/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy SitkówkaNowiny, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geopark Świętokrzyski”
Do projektu uchwały wprowadzono następujące zmiany:
•

w §1 zapis : „2018 rok” zastępuje się „2020 rok”.

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Sitkówka-Nowiny, w
ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geopark Świętokrzyski”.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XX/227/20 w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy SitkówkaNowiny, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geopark Świętokrzyski”.
11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Krzysztof Seweryn
odczytał:
•

Wniosek Komisji dot. wprowadzenia zmian w projekcie uchwały przygotowanej na sesję rady
w dniu 24.02.2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny

- w/w wniosek stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu
W dyskusji nad projektem w/w uchwały oraz wnioskiem komisji udział wzięli:
•

kierownik Justyna Skrzypczyk

•

radny Krzysztof Seweryn

•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz

•

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk

•

radna Halina Musiał

•

radny Marcin Wojcieszyński

•

radny Artur Podczasiak

O godz. 16.19 z sali obrad wyszedł kierownik Andrzej Waśko
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O godz. 16.22 do sali obrad wrócił kierownik Andrzej Waśko
O godz. 16.34 z sali obrad wyszedł Sołtys Zbigniew Jantura
O godz. 16.37 do sali obrad wrócił Sołtys Zbigniew Jantura
O godz. 16.41 z sali obrad wyszedł radny Damian Milewski
O godz. 16.43 do sali obrad wrócił radny Damian Milewski
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poddał pod głosowanie przyjęcie:
•

wniosku Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia dot. wprowadzenia zmian w
projekcie uchwały przygotowanej na sesję rady w dniu 24.02.2020 r. w sprawie Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Sitkówka-Nowiny.

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 3 głosów „za”, 9 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” nie
przyjęła w/w wniosku.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XX/228/20 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Sitkówka-Nowiny
Do projektu uchwały wprowadzono następujące zmiany:
•

w §4 ust. 3 – uzupełniono brakujący paragraf, tj.:
„Wójt gminy może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę dyrektorowi szkoły z funduszu
wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 2)”

•

w §4 ust. 1 pkt 1 lit f – wykreślono zapis litery f, tj.:
„organizuje lub współorganizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe” (ze względu na
powtórzenie tej samej treści z zapisu litery e)

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny.
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W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XX/229/20 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę SitkówkaNowiny.
13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zaproponował następujące kandydatury do Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora
Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach:
1) Pani Bogumiła Kowalczyk - przedstawiciel Rady Społecznej (zgodnie z propozycją Rady
Społecznej)
2) Pani Joanna Pawelczyk - przedstawiciel podmiotu tworzącego, lekarz;
3) Pan Łukasz Barwinek - przedstawiciel podmiotu tworzącego;
Pan Wójt zaproponował, aby drugiego przedstawiciela podmiotu tworzącego zaproponowała Rada
Gminy.
Radni zgłosili następujących kandydatów jako drugiego przedstawiciela podmiotu tworzącego do w/w
Komisji Konkursowej:
1. Radny Krzysztof Seweryn;
2. Radny Marcin Wojcieszyński.
W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę techniczną niezbędną do wprowadzenia głosowań
w systemie e-sesja.
Przerwa od godz. 16.54 do godz. 17.07.
Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy.
Po przerwie nieobecni:
•

Sekretarz Gminy Ryszard Kusak

•

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska

•

Kierownik Andrzej Waśko

•

Kierownik Justyna Skrzypczyk

•

Kierownik Marta Herbergier
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Ad. 9 – c.d.
Podjęcie uchwał:
13)Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił zasady głosowania tj. głosowanie odbędzie
się w kolejności zgłaszania kandydatów i każdy radny ma 1 głos na tak (popierający) kandydata. Przy
drugim kandydacie musi być przeciw lub wstrzymać się od głosu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk zarządził głosowanie w sprawie:
1. wyboru kandydatury radnego Krzysztofa Seweryna do Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Przychodni Nowiny
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Wyniki głosowania: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”

2. wyboru kandydatury radnego Marcina Wojcieszyńskiego do Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Przychodni Nowiny
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Wyniki głosowania: 3 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”, 7 głosów „wstrzymujących się”
W związku z powyższym głosowaniem Rada Gminy dokonała wyboru kandydata do Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora
Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach, w osobie
radnego Krzysztofa Seweryna.
W związku z powyższym głosowaniem Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk odczytał treść
§1 ust. 1 projektu uchwały, tj.:
1) Pani Joanna Pawelczyk - przedstawiciel podmiotu tworzącego, lekarz;
2) Pan Łukasz Barwinek - przedstawiciel podmiotu tworzącego;
3) Pan Krzysztof Seweryn - przedstawiciel podmiotu tworzącego;
4) Pani Bogumiła Kowalczyk - przedstawiciel Rady Społecznej.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zgłosił kandydaturę pana Łukasza Barwinka na
Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poprosił o uzupełnienie treść §1
ust. 2 projektu uchwały, tj.:
•

Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje się Pana Łukasza
Barwinka.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na wyłonienie dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nowinach.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – XX/230/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach.

Ad. 10
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że do dnia 30 kwietnia br. radni mają
obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe za 2019 rok – wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie ma być złożone w biurze rady gminy lub sekretariacie Urzędu Gminy w 2 egz. wraz z
kopią PIT-u za 2019 r. Radni podczas posiedzeń komisji otrzymali druki oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił pisma adresowane do Rady Gminy:
1. z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - odpis wyroku z dnia 23.01.2020 r. w
sprawie skargi na uchwałę Nr RG-VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca
2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy SitkówkaNowiny (stwierdzenie nieważności: §14 ust. 2 i §14 ust. 1)
2. z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. aktualnych uchwał w przedmiocie
określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki opłaty + odpowiedź
3. od Radnej Edyty Giemzy - Interpelacja w sprawie poprawienia i utwardzenia odcinka drogi
gminnej łączącej ulicę Kwarcytową z Marmurową
4. od Radnej Edyty Giemzy i Sołtys Szewce-Zawada Ewy Fudali (adresowane do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do wiadomości Rady Gminy) dot.
przedłużenie ekranów akustycznych znajdujących się przy drodze ekspresowej S7
5. z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny - odpowiedź na wniosek 4 radnych gminy dot.
poszerzenia chodnika przy pawilonach handlowych przy ul. Białe Zagłębie w Nowinach
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6. z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie - przekazanie wg właściwości
skargi na bezczynność Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie niepodejmowania działań
w związku z zanieczyszczeniem powietrza związkami chemicznymi w msc. Trzcianki
(pismo zostało skierowane do Komisji Skarg, wniosków i Petycji)
W sprawie w/w pisma głos zabrał Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz
7. od Radnego Marcina Wojcieszyńskiego (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady
Gminy) dot. przejazdu samochodów ciężarowych po nowej drodze w Bolechowicach
W sprawie w/w pisma głos zabrali: Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk, radny
Powiatu Kieleckiego Zenon Janus, radny Artur Podczasiak, radny Marcin Wojcieszyński.
- w/ w pisma do wglądu w biurze rady gminy
W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli:
•

radna Edyta Giemza - temat przedłużenie ekranów akustycznych znajdujących się przy
drodze ekspresowej S7 w Szewcach

•

temat usunięcia suchych drzew w Trzciankach (brak reakcji na pismo)
- radna Halina Musiał
- Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek (udzielił odpowiedzi)

•

temat utwardzenia drogi w msc. Trzcianki ul. Sosnowa
- radna Halina Musiał
- Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi)

•

temat działań podjętych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w sprawie składowiska
chemikaliów przy ul. Perłowej
- radna Halina Musiał
- Radny Powiatu Kieleckiego Zenon Janus (udzielił odpowiedzi)

•

temat częściowych zwolnień osób starszych z opłat za odpady komunalne
- radna Renata Posłowska
- Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi)
- radna Halina Musiał
- radny Artur Podczasiak

•

temat niszczenia pól uprawnych przez dziki w Kowali
- radna Renata Posłowska
- Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi)

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że kolejna sesja rady odbędzie się w
dniu 23 marca br. o godz. 15.00.

Ad. 9
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 17.42 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął
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obrady XX 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;

•

Zał. Nr 3 – Wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia dot. wprowadzenia zmian
w projekcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach

Protokół sporządziła:

Alina Jedynak

Obradom przewodniczył:

Zbigniew Pyk
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