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 Protokół Nr XXIII/20 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  

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

z dnia 27 kwietnia 2020 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.06, zakończenie godzina 18.35. 

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, Radca Prawny 

Urzędu Gminy Janina Michalska,  

• Pani Marzena Lewandowska – kierownik Zespołu ds. Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu 

Gminy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji 

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji 

5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta 

7. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 

rok” 

9. Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2019 rok 

10. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca Kazachstanu 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru wzniesienia Pomnika Upamiętniającego Żołnierzy 

Podziemia Niepodległościowego pomordowanych przez reżim komunistyczny na terenie 

Gminy Sitkówka – Nowiny w lasach miejscowości Szewce 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG-XVII/193/19 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania 

Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2020 

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
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nieruchomości  gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, 

Gmina Sitkówka-Nowiny 

5) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Zgórsko, obręb ewidencyjny Zagrody, w Gminie Sitkówka-

Nowiny 

6) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny 

7) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Inwestycyjna” w miejscowości Nowiny, 

obręb geodezyjny Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/404/17 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Trzcianki nazwy ulicy ,,SOSNOWA” 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RG–XVII/190/19 Rady Gminy w Sitkówce-

Nowinach z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RG – XVII/191/19 Rady Gminy  Sitkówka–

Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 

12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Sitkówka-Nowiny za 2019 rok 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XII/113/15 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy 

Sitkówka-Nowiny 

11. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

12. Zakończenie obrad sesji 

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad sesji 

Obrady XXIII 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, Wójta Gminy, pracowników Urzędu 

Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że sesja odbywa się z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

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 poprosiła radnych o potwierdzenie na tabletach swojego 

uczestnictwa  w dzisiejszej sesji. 

Następnie poinformował, że 15 radnych potwierdziło swoją obecność. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił porządek obrad. 

 

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

1. w pkt 10 ust. 14 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/43/15 z dnia 

30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  w drodze 

inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso; 

2. w pkt 10 ust. 15 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/44/15 z dnia 

30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso; 

3. w pkt 10 ust. 16 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 

27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej; 

oraz omówił zasadność wprowadzenia do porządku obrad sesji powyższych projektów uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że radni otrzymali na e-maila powyższe 

projekty uchwał. 

 

W związku z problemami technicznymi Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 

kilkunastosekundową przerwę. 

 

W dyskusji dot. w/w projektów uchwał oraz spraw podatkowych udział wzięli: 

• radny Krzysztof Seweryn 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz 

• radna Renata Posłowska 

• radny Artur Podczasiak 
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• kierownik Marzena Lewandowska 

 

Więcej propozycji i uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie:  

• wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 10 ust. 14 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr RG – VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, 

leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie 

wynagrodzenia za inkaso; 

Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 10 ust. 14 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr RG – VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od 

nieruchomości  w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso, 

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

 

• wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 10 ust. 15 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr RG – VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 10 ust. 15 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr RG – VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

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

 

• wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 10 ust. 16 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej; 

Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 10 ust. 16 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o odświeżenie porządku obrad. 

 

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 XXI sesji 

5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji 
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6. Sprawozdanie z działalności Wójta 

7. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 

rok” 

9. Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2019 rok 

10. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca Kazachstanu 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru wzniesienia Pomnika Upamiętniającego Żołnierzy 

Podziemia Niepodległościowego pomordowanych przez reżim komunistyczny na terenie 

Gminy Sitkówka – Nowiny w lasach miejscowości Szewce 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG-XVII/193/19 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w 

Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2020 

4) Podjęcie uchwały 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 nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Zgórsko, obręb ewidencyjny Zagrody, w Gminie Sitkówka-

Nowiny 

6) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny 

7) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Inwestycyjna” w miejscowości Nowiny, 

obręb geodezyjny Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/404/17 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Trzcianki nazwy ulicy ,,SOSNOWA” 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RG–XVII/190/19 Rady Gminy w Sitkówce-

Nowinach z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RG – XVII/191/19 Rady Gminy  Sitkówka–

Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 

12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 
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Sitkówka-Nowiny za 2019 rok 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XII/113/15 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy 

Sitkówka-Nowiny 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w 

sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz 

wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w 

sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 2015 r. 

w sprawie opłaty targowej 

11. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

12. Zakończenie obrad sesji 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXI sesji 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z XXI sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2020 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

Ad. 5 

Przyjęcie protokołu z XXII sesji 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 14 kwietnia 2020 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z działalności Wójta 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym, tj.: 

1. temat pożaru nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Perłowej oraz temat nielegalnego 

składowiska odpadów przy ul. Składowej: 
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W dyskusji na w/w temat udział wzięli: 

• radna Halina Musiał – odczytała pismo z dnia 24.04.2020 r. od mieszkańców Trzcianek 

dot. jakości powietrza po pożarze nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Perłowej 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (Ad Vocem) 

• radny Marcin Wojcieszyński 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (Ad Vocem) 

• radny Marcin Wojcieszyński (Ad Vocem) 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (Ad Vocem) 

• radna Renata Posłowska 

• radna Krzysztof Seweryn 

• radna Artur Podczasiak 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (Ad Vocem) 

• radny Artur Podczasiak (Ad Vocem) 

• radna Halina Musiał 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (Ad Vocem) 

• radny Damian Milewski 

• radna Renata Posłowska 

• radny Krzysztof Seweryn 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (Ad Vocem) 

• Przewodniczący Zbigniew Pyk 

• radna Halina Musiał  

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (Ad Vocem) 

• Przewodniczący Zbigniew Pyk 

2. temat zagrożenia epidemicznego, tj. funkcjonowanie Urzędu Gminy i jednostek 

organizacyjnych, dezynfekcja Osiedla Nowiny, przekazanie dla mieszkańców ponad 4.700 szt. 

maseczek ochronnych;  

3. temat nieudostępnienia spisów wyborców Poczcie Polskiej 

4. informacja nt. zadań inwestycyjnych  

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

 

W dyskusji na temat inwestycji udział wzięli: 

• radna Renata Posłowska – termin ukończenia projektów dróg równoległych do ul. 

Brzezińskiej w Kowali oraz fundusze na drogi samorządowe, tj. powiatowe, 

podziękowania dla firmy Lafarge za wykonanie parkingu, 

• radna Edyta Giemza – fundusz sołecki Szewce-Zawada: remont świetlicy wiejskiej w 

Szewcach  

• radna Halina Musiał – brak maseczek dla bloków nr 2, 3 i 6 z ul. Parkowej w Nowinach 

oraz utwardzenie drogi ul. Sosnowa w Trzciankach 
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• radny Artur Podczasiak – skrzyżowanie ul. Białe Zagłębie z ul. Przemysłową oraz 

skrzyżowanie ul. Przemysłowej z ul. Perłową 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi na powyższe pytania. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że w ostatnim okresie nie odbyły się żadne 

Zgromadzenia. 

 

Ad. 8 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

2019 rok” 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik do protokołu 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 9 

Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2019 rok 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik do protokołu 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca Kazachstanu 

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

uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca Kazachstanu. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIII/241/20 w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca Kazachstanu. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru wzniesienia Pomnika Upamiętniającego Żołnierzy 

Podziemia Niepodległościowego pomordowanych przez reżim komunistyczny na terenie 

Gminy Sitkówka – Nowiny w lasach miejscowości Szewce 

W dyskusji dot. w/w projektu uchwały uczestniczyli: 

• radny Sylwester Bentkowski 

• radny Krzysztof Seweryn  
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• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi 

 

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

projektem uchwały w sprawie zamiaru wzniesienia Pomnika Upamiętniającego Żołnierzy Podziemia 

Niepodległościowego pomordowanych przez reżim komunistyczny na terenie Gminy Sitkówka – 

Nowiny w lasach miejscowości Szewce. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIII/242/20 w sprawie zamiaru wzniesienia Pomnika Upamiętniającego 

Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego pomordowanych przez reżim komunistyczny na terenie 

Gminy Sitkówka – Nowiny w lasach miejscowości Szewce. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG-XVII/193/19 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania 

Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2020 

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

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG-XVII/193/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny 

na rok 2020. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIII/243/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG-XVII/193/19 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie 

Sitkówka-Nowiny na rok 2020. 

 

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 480/10 zabudowana garażem) 

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” 
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podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIII/244/20 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 nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Zgórsko, obręb ewidencyjny Zagrody, w Gminie Sitkówka-

Nowiny  

(dz. Nr 222/17, 222/18, 223/2) 

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

uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w 

miejscowości Zgórsko, obręb ewidencyjny Zagrody, w Gminie 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–XXIII/245/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Zgórsko, obręb ewidencyjny Zagrody, w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny 

(dz. nr 713/14,713/15,713/16, 713/17) 

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

uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w 

miejscowości Kowala w Gminie 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–XXIII/246/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Inwestycyjna” w miejscowości 

Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

W dyskusji dot. w/w projektu uchwały uczestniczyli: 

• radny Artur Podczasiak 

• radny Damian Milewski udzielił odpowiedzi 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi 

 

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

projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Inwestycyjna” w miejscowości Nowiny, obręb 
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geodezyjny Wola Murowana 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–XXIII/247/20 w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Inwestycyjna” w miejscowości 

Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/404/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. 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 zmiany uchwały NR RG-XXXIII/404/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

30 sierpnia 2017 r. 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” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIII/248/20 w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/404/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 

miejscowości Trzcianki nazwy ulicy ,,SOSNOWA”. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RG–XVII/190/19 Rady Gminy w Sitkówce-

Nowinach z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska poinformowała, że w projekcie uchwały należy 

poprawić: 

• zapis „Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach” – na „Rady Gminy Sitkówka-Nowiny”. 

 

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

projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały RG–XVII/190/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat oraz trybu ich pobierania. 

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–XXIII/249/20 w sprawie zmiany uchwały RG–XVII/190/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RG – XVII/191/19 Rady Gminy  Sitkówka–

Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały RG – XVII/191/19 Rady Gminy  Sitkówka–Nowiny z dnia 16 

grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIII/250/20 w sprawie zmiany uchwały RG – XVII/191/19 Rady Gminy  

Sitkówka–Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

 

11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku 

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

uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej w 2019 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIII/251/20 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z 

zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku. 

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Sitkówka-Nowiny za 2019 rok 

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

uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sitkówka-Nowiny za 

2019 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–XXIII/252/20 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Sitkówka-Nowiny za 2019 rok. 

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XII/113/15 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 

Gminy Sitkówka-Nowiny 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk omówił projekt w/w uchwały. 

 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XII/113/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 

października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 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–XXIII/253/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XII/113/15 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 

Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. 

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  w drodze inkasa oraz 

wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru 

podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i 

określenie wynagrodzenia za inkaso. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIII/254/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/43/15 z dnia 30 marca 

2015r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz 

wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso. 

 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
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wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIII/255/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – VI/44/15 z dnia 30 marca 

2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 

2015 r. w sprawie opłaty targowej 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 

opłaty targowej. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIII/256/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 

2015 r. w sprawie opłaty targowej. 

 

Ad. 11 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że zgodnie z art.31zza. ustawy z dnia  

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: 

• osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu 

na dzień 31grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31maja 

2020r. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował o pismach wpływających do 

Rady Gminy: 

1. pisma od radnych gminy: Sylwester Bentkowski, Halina Musiał, Marcin Wojcieszyński:  

- Interpelacja w sprawie wparcia dla seniorów i osób niesamodzielnych i samotnych w 

związku z pandemią koronawirusa (odpowiedź została udzielona), 

- Zapytanie dot. pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w związku z pandemią 

koronawirusa (odpowiedź została udzielona), 

- Interpelacja dot. pożaru składowiska odpadów (odpowiedź zostanie udzielona w ustawowym 

terminie), 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz odniósł się do interpelacji dot. składowiska odpadów 
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oraz przedstawił informacje nt. wniosków o udzielenie informacji publicznych składanych 

przez radnych i pewnego redaktora.  

2. pismo od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny za 2019 rok wraz z załącznikami (sprawozdania będzie przedmiotem sesji 

absolutoryjnej); 

3. 9 pism z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. uchwał rady gminy podjętych 

w I kwartale 2020 r. w sprawie: 

-  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, 

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

powstałych w wyniku usunięcia pojazdów, 

- uchwalenia statutu jednostek pomocniczych gminy, 

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

- zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz nałożenia opłaty miejscowej, 

- informacji nt. strony postępowania dot. przyznania odszkodowania za nieruchomości 

przejęte w trybie dekretu z dnia 5 września 1947 r. i dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. 

(na wszystkie pisma odpowiedzi zostały udzielone) 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

• radna Renata Posłowska – nawiązała do wypowiedzi Wójta Gminy 

• radny Artur Podczasiak – odniósł się do wypowiedzi radnej Posłowskiej oraz zgłosił o 

rozpoczęcie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dot. szczególnie 

zapisów wykluczających składowanie odpadów komunalnych i chemicznych (tereny przy ul. 

Składowej i ul. Perłowej) 

• Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk – odniósł się do wypowiedzi radnej Posłowskiej 

• radna Renata Posłowska – odniosła się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Ad. 12 

Zakończenie obrad sesji 

O godz. 18.35 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął 

obrady XXIII 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; 
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• Zał. Nr 2 – Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy - informacja nt. zadań inwestycyjnych; 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczył: 

                                                                             

          Alina Jedynak                      Zbigniew Pyk  


