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 Protokół Nr XXIV/20 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  

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

z dnia 25 maja 2020 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.02, zakończenie godzina 16.22. 

Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych.  

 

W sesji uczestniczyli: 

• Radni Gminy Sitkówka-Nowiny (zgodnie z listą obecności, która stanowi  

Załącznik Nr 1 do protokołu), 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, Sekretarz Gminy Ryszard Kusak, Skarbnik Gminy 

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

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

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

• Pani Justyna Skrzypczyk – kierownik CUW w Nowinach. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji 

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2019 r. 

8. Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2019 r. 

9. Podjęcie uchwał: 

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

2020 rok 

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

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

Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały NR RG-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 2020 rok 

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

położonej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny 
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5) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Bolechowice" 

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 "Wola Murowana I" 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży  pobierających naukę na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny 

9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu postępowania 

w zakresie udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny bez względu na ich miejsce zamieszkania 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

11. Zakończenie obrad sesji 

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad sesji 

Obrady XXIV sesji  Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 15.02 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk. 

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 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.  

 

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

Gminy oraz kierownika CUW w Nowinach. 

 

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 zapytał czy są propozycje do porządku obrad? 

 

Radny Artur Podczasiak poinformował, że na poprzedniej sesji zawnioskował o zmianę w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odnośnie zakazu magazynowania odpadów 
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komunalnych i chemicznych (tereny przy ul. Składowej i ul. Perłowej). Natomiast w porządku obrad 

dzisiejszej sesji nie ma takiego projektu uchwały. 

W powyższym temacie odpowiedzi udzielili: 

• Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

• Kierownik Andrzej Waśko 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXIII sesji 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z XXIII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2020 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, tj.: 

1. informacja nt. zadań inwestycyjnych  

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

2. informacja nt. zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego  

- informacja nt. zadań inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 

3. informacja nt. spotkania ze Starostą Kieleckim, członkami Zarządu Powiatu Kieleckiego oraz 

spotkania z Wojewodą Świętokrzyskim dot. usunięcia skutków pożaru składowiska odpadów 

przy ul. Perłowej oraz informacja nt. składowiska odpadów przy ul. Składowej 

4. informacja nt. e-petycji kierowanej do Ministra Finansów dot. zwolnienia gminy Sitkówka-

Nowiny z tzw. „Janosikowego” w kwocie ponad 2 mln zł 

 

W dyskusji udział wzięli: 

• radna Edyta Giemza zachęciła do podpisywania e-petycji oraz zapytała o przetarg na odbiór 

odpadów komunalnych dot. terminu od 1 lipca 2020 r. (Wójt Gminy udzielił odpowiedzi) 

• radna Halina Musiał podziękowała mieszkańcom Trzcianek, Zagród, ul. Perłowej i ul. 

Przemysłowej za zaangażowanie w rozwiązanie problemu pogorzeliska. Podziękowała 

również mieszkańcom, którzy uczestniczyli w spotkaniach ze Starostą Kieleckim i Wojewodą 

Świętokrzyskim oraz tym, którzy byli obecni przed Starostwem i Urzędem Wojewódzkim, 

podczas trwających rozmów. 

•  Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz podziękował również mieszkańcom za 
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zaangażowanie i za współpracę z gminą. Podziękował radnym, którzy uczestniczyli w 

spotkaniach w Starostwie Powiatowym i u Wojewody Świętokrzyskiego oraz za 

zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w spotkaniach z mieszkańcami. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że w dniu 14 maja br. odbyło się spotkanie 

wspólników Spółki „Wodociągi Kieleckie” podczas którego udzielono jednogłośnie absolutorium 

Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz Prezesowi Spółki „Wodociągi Kieleckie” za 2019 rok. Odbyła się 

również dyskusja nt. pogorzeliska przy ul. Parkowej w Nowinach. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2019 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik do protokołu 

 

Radna Edyta Giemza zgłosiła prośbę od mieszkańców o wydłużenie godzin pracy biblioteki 

przynajmniej jeden dzień w tygodniu do godz. 17.00 (obecnie jest czynna do godz. 15.00). 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że powyższa prośbę przekaże dyrektor 

biblioteki. 

 

Wobec braku dalszych uwag i braku pytań Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 

Ad. 8 

Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2019 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik do protokołu 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwał: 

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

na 2020 rok 

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

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

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIV/257/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2020 rok. 
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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 2020-

2030. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIV/258/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy 

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

Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR RG-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 2020 rok 

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

uchwały w sprawie zmiany  Uchwały 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 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–XXIV/259/20 w sprawie zmiany Uchwały 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 2020 rok. 

 

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

położonej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny   (dz. nr 273/9) 

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

uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonej w 

miejscowości Szewce 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–XXIV/260/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny. 
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5) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Bolechowice" 

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

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Bolechowice". 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIV/261/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Bolechowice". 

 

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–XXIV/262/20 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 "Wola Murowana I" 

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

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana I". 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIV/263/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana I". 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Sitkówka – 

Nowiny 

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

uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 
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młodzieży pobierających naukę 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–XXIV/264/20 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu postępowania 

w zakresie udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny bez względu na ich miejsce zamieszkania 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poprosił o dopisanie litery „i” w §4 pkt 4 ppkt 1 – 

zapis będzie brzmiał: „imię i nazwisko ucznia”. 

 

Radna Halina Musiał zapytała o stypendia artystyczne dla uczniów. 

Kierownik Justyna Skrzypczyk udzieliła odpowiedzi. 

 

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

projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu postępowania w zakresie 

udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Sitkówka-

Nowiny bez względu na ich miejsce zamieszkania. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXIV/265/20 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu postępowania 

w zakresie udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny bez względu na ich miejsce zamieszkania. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz uzupełnił wypowiedź kierownik Skrzypczyk w temacie 

stypendiów artystycznych dla uczniów. 

 

Ad. 10 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował o pismach wpływających do 

Rady Gminy: 

1. pismo od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - odpowiedź na interpelację radnych S.Bentkowski, 

H.Musiał, M.Wojcieszyński  dot. pożaru składowiska odpadów 

2. pismo od mieszkańca Zgórska (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 
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Przewodniczącego Rady Gminy) dot. budowa ścieżki rowerowej  

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

• radny Marcin Wojcieszyński – odniósł się do wypowiedzi na poprzedniej sesji Pana Wójta i 

Wiceprzewodniczącej Posłowskiej oraz poruszył temat hejtu, wyniku wyborów 

samorządowych oraz pisma złożonego przez przedsiębiorców za pośrednictwem radnych 

• radna Halina Musiał – odniosła się do wypowiedzi na poprzedniej sesji Przewodniczącego 

Rady oraz Wiceprzewodniczącej Posłowskiej w temacie radnych opozycji oraz zaapelowała o 

skupieniu się na pracy  

• radny Sylwester Bentkowski – poruszył temat pisemnej odpowiedzi na pismo mieszkanki 

Sitkówki  

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że zostanie udzielona pisemna 

odpowiedź na pismo mieszkanki 

• radny Artur Podczasiak – zaapelował do pana Wójta o wyciągniecie konsekwencji w 

temacie negatywnego rozgłosu wokół naszej gminy. Zaapelował o rozwagę. Poruszył również 

temat hejtu w internecie 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Podczasiaka 

• radna Renata Posłowska odniosła się do wypowiedzi radnych 

• radny Krzysztof Seweryn odniósł się do wypowiedzi radnych dot. spotkania z mieszkańca w 

temacie pożarów składowiska odpadów  

 

Ad. 11 

Zakończenie obrad sesji 

O godz. 16.22 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął 

obrady XXIV Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych. 

 

W załączeniu do protokołu: 

• Zał. Nr 1 – Lista obecności Radnych Gminy Sitkówka-Nowiny; 

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

• Zał. Nr 3 – Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy - informacja nt. zadań realizowanych ze 

środków funduszu sołeckiego; 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczył: 

                                                                             

          Alina Jedynak                      Zbigniew Pyk  


