Protokół Nr XXIX/20
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
z dnia 30 listopada 2020 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.09, zakończenie godzina 17.46.
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
• Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
• Pani Magdalena Pala – Referat Planowania Budżetu i Finansów - Zespół ds. podatków i opłat
lokalnych oraz pozostałych dochodów.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie kworum
3. Przedstawienie porządku obrad sesji
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji
5. Sprawozdanie z działalności Wójta
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
7. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
5) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na
2020 rok
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6) 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
7) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za
inkaso
8) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów
i określenie wynagrodzenia za inkaso
9) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nieodpłatnego
użytkowania nieruchomości ustanowionego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury ,,Perła"
w Nowinach
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania
nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury ,,Perła" w Nowinach
12) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Leszczynowa” w miejscowości Trzcianki
na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
13) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego powstałego na placu zabaw w m.
Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
14) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych - kurtyn
wodnych, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach
15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych nagłośnienia, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach
16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą
„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny
w wieku 65 lat i więcej na lata 2021-2025”
17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Nowiny na
lata 2021-2025”
18) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Nowiny
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2021 rok
19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG - XXVI/177/04 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy
Sitkówka-Nowiny
20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
21) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
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opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
8. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
9. Zakończenie obrad sesji

Ad. 1
Otwarcie obrad sesji
Obrady XXIX 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, Wójta Gminy, pracowników Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że w dniu 10 listopada br. odszedł od nas
Kolega Radny Damian Milewski i w związku z powyższym poprosił o powstanie i uczczenie minutą
ciszy pamięci Radnego.

Ad. 2
Stwierdzenie kworum
Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk poprosił radnych o potwierdzenie na tabletach swojego
uczestnictwa w dzisiejszej sesji.
Następnie poinformował, że 14 radnych potwierdziło swoją obecność.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad
Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.
Renat Krzysiek-Nowakowska wycofała z porządku obrad wniosek Komisji, Kultury i Sportu z dnia
27 listopada 2020r.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji
Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu
z XXVIII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 października 2020 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 14 głosów „za”.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta
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Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił informacje z działalności w okresie
międzysesyjnym, tj. przedstawił informację nt. zadań inwestycyjnych
- w/w informacja nt. zadań inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 6
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że nie ma do przedstawienia żadnych
informacji.

Ad. 7
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk odczytał:
•

pismo Zarządu Osiedla Nowiny - Przewodniczącej Zarządu Elżbiety Antoniak dot. projektu
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, przygotowanego na sesję w dniu 30.11.2020

- w/w pismo stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu
W dyskusji nad projektem w/w uchwały, stawką opłaty za odpady, kosztami gospodarowania
odpadami komunalnymi udział wzięli:
•

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk

•

Radna Agnieszka Stępień – w imieniu radnych zgłosiła poprawkę do projektu w/w uchwały
o zmianę stawki opłaty za odpady komunalne z 27 zł na 26 zł

•

Radna Halina Musiał – w imieniu 3 radnych: radnego Bentkowskiego, radnego
Wojcieszyńskiego i swoim, zgłosiła wniosek o pozostawienie stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi na dotychczasowym poziomie, tj.
14,00 zł

•

Radny Artur Podczasiak

•

Radny Marcin Wojcieszyński

•

Radna Renata Posłowska

•

Radny Piotr Piotrowicz

•

Radny Artur Podczasiak

•

Radny Marcin Wojcieszyński

•

Radna Renata Posłowska
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•

Radny Artur Podczasiak

•

Radna Edyta Giemza

•

Radny Artur Podczasiak

•

Radna Renata Posłowska

•

Radny Krzysztof Seweryn

•

Radna Edyta Giemza

•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz

•

Radna Renata Posłowska

•

Radny Krzysztof Seweryn

•

Radny Artur Podczasiak

•

Radny Krzysztof Seweryn

•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz

•

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.
Przerwa od godz. 16.17 do godz. 16.38.
Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy.
Ad. 7 – c.d.
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że radna Halina Musiał w imieniu
3 radnych: radnego Bentkowskiego, radnego Wojcieszyńskiego i swoim, zgłosiła wniosek o
pozostawienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi na
dotychczasowym poziomie, tj. 14,00 zł.
Było to ustne zgłoszenia, nie na piśmie, i dlatego zapytał w/w radnych czy utożsamiają się z tym
wnioskiem?
Radny Sylwester Bentkowski i Radny Marcin Wojcieszyński w odpowiedzi poinformowali, że
popierają wniosek zgłoszony przez radną Halinę Musiał.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek:
•

radnych: Sylwestra Bentkowskiego, Haliny Musiał i Marcina Wojcieszyńskiego o
pozostawienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi na
dotychczasowym poziomie, tj. 14,00 zł.

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 6 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
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nie przyjęła wniosku radnych: Sylwestra Bentkowskiego, Haliny Musiał i Marcina Wojcieszyńskiego
o pozostawienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi na
dotychczasowym poziomie, tj. 14,00 zł.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek:
•

radnej Agnieszki Stępień i Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Zbigniewa
Pyka o ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi w
kwocie 26,00 zł.

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 9 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
przyjęła wniosek: radnej Agnieszki Stępień i Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
Zbigniewa Pyka o ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi
w kwocie 26,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę celem przygotowanie nowego projektu uchwały.
Przerwa od godz. 16.42 do godz. 16.49.
Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy.
Ad. 7 – c.d.
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że z uwagi na niewłaściwe
zagłosowanie przez niego, zostanie przeprowadzona reasumpcja głosowania wniosku radnych:
Sylwestra Bentkowskiego, Haliny Musiał i Marcina Wojcieszyńskiego o pozostawienie stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi na dotychczasowym poziomie, tj. 14,00
zł.
Wobec powyższego głosowano w sprawie:
•

reasumpcja głosowania nad wnioskiem radnych: Sylwestra Bentkowskiego, Haliny Musiał i
Marcina Wojcieszyńskiego o pozostawienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi segregowanymi na dotychczasowym poziomie, tj. 14,00 zł.

Rada Gminy w głosowaniu: 5 głosów „za”, 9 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
nie przyjęła wniosku radnych: Sylwestra Bentkowskiego, Haliny Musiał i Marcina Wojcieszyńskiego
o pozostawienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi na
dotychczasowym poziomie, tj. 14,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk odczytał treści projektu uchwały w sprawie wyboru
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metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
po wprowadzonych zmianach po przyjęciu wniosku radnej Agnieszki Stępień i Przewodniczącego
Rady Gminy Zbigniewa Pyka.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 9 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXIX/316/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zwolnienia w części z 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–XXIX/317/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Przewodniczący Rady Gminy odczytał:
•

wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia wypracowany na
posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 r. do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości, w sprawie pozostawienia stawek podatkowych na
poziomie roku 2020

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

wniosek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wypracowany na posiedzeniu
w dniu 26 listopada 2020 r. do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości, w sprawie pozostawienia stawek podatkowych na poziomie roku
2020

- w/w wniosek stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku z tym, że odczytane wnioski komisji są
identyczne to będą one głosowane łącznie.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie:
•

wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości, w sprawie pozostawienia stawek podatkowych na
poziomie roku 2020.

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 5 głosów „za”, 9 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
nie przyjęła wniosku Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji
Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości, w sprawie pozostawienia stawek podatkowych na poziomie roku
2020
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 9 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXIX/318/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz omówił projekt w/w uchwały.
Pan Wójt poinformował również, że do UOKiK będzie skierowany do uzgodnienia projekt uchwały
dot. 50% ulgi dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszej gminy w sektorze
gastronomicznym, hotelarskim i fitness. W przypadku pozytywnej opinii UOKiK-u pan Wójt będzie
wnioskował o zwołanie w połowie grudnia br. sesji nadzwyczajnej w celu podjęcia w/w uchwały, aby
mogła wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24
września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu
Gminy Sitkówka-Nowiny.
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–XXIX/319/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny.
5) 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: 10 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXIX/320/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny na 2020 rok.
6) 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: 10 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXIX/321/20 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.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 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 zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXIX/322/20 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
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8) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że:
•

zmieniamy nr obwieszczenia zawarty w treści projektu uchwały oraz załączników w różnych
odmianach, tj. „Obwieszczenie Nr 5/2020” zastępuje się „Obwieszczenie Nr 4/2020” – aby
zachować chronologię numeracji.

Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie
wynagrodzenia za inkaso.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXIX/323/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i
określenie wynagrodzenia za inkaso.
9) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty
targowej
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że:
•

zmieniamy nr obwieszczenia zawarty treści projektu uchwały oraz załączników w różnych
odmianach, tj. „Obwieszczenie Nr 4/2020” zastępuje się „Obwieszczenie Nr 5/2020” – aby
zachować chronologię numeracji.

W dyskusji udział wzięli:
•

Radny Artur Podczasiak – w temacie wyrzucania po odbywających się w dniu targowym
tzw. bazarów, odpadów obok altanek śmietnikowych – poprosił o zwrócenia uwagi na ten
problem, ponieważ oskarżani są o to mieszkańcy a to nie oni.

Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXIX/324/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty
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targowej.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nieodpłatnego
użytkowania nieruchomości ustanowionego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury
,,Perła" w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nieodpłatnego użytkowania
nieruchomości ustanowionego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury ,,Perła" 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–XXIX/325/20 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nieodpłatnego
użytkowania nieruchomości ustanowionego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury ,,Perła" w
Nowinach.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego
użytkowania nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury ,,Perła" w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na
rzecz Gminnego Ośrodka Kultury ,,Perła" 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–XXIX/326/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego
użytkowania nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury ,,Perła" w Nowinach.
12) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Leszczynowa” w miejscowości
Trzcianki na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Leszczynowa” w miejscowości Trzcianki na terenie Gminy
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–XXIX/327/20 w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Leszczynowa” w miejscowości
Trzcianki na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
13) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego powstałego na placu zabaw w
m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
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Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie przekazania środka trwałego powstałego na placu zabaw w m. Sitkówka, na rzecz
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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–XXIX/328/20 w sprawie przekazania środka trwałego powstałego na placu zabaw w
m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
14) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych kurtyn wodnych, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że radni otrzymali nowy projekt w/w
uchwały – z powodu zmiany:
•

było: (…) przekazania w użytkowanie składników majątkowych - kurtyn wodnych, na rzecz –
Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach
– będzie: na rzecz - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.

Wobec braku pytań i dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych - kurtyn
wodnych, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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–XXIX/329/20 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych kurtyn wodnych, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych nagłośnienia, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych - nagłośnienia, na rzecz
Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" 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–XXIX/330/20 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych nagłośnienia, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach.
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16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod
nazwą „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy
Nowiny w wieku 65 lat i więcej na lata 2021-2025”
W dyskusji dot. projektu w/w uchwały udział wzięli:
•

Radna Renata Posłowska

•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi)

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą
„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny w wieku 65
lat i więcej na lata 2021-2025”.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXIX/331/20 w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod
nazwą „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny w
wieku 65 lat i więcej na lata 2021-2025”.
17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod
nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie
Nowiny na lata 2021-2025”
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Nowiny na lata 2021-2025”.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXIX/332/20 w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod
nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Nowiny na
lata 2021-2025”.
18) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Nowiny
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021 rok
W dyskusji udział wzięli:
•

Radny Artur Podczasiak – zmiana nazwy gminy

•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi)
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Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Nowiny z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021
rok.
W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXIX/333/20 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy
Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2021 rok.
19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG - XXVI/177/04 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i
pieczęci Gminy Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG - XXVI/177/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27
października 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy 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–XXIX/334/20 w sprawie zmiany uchwały NR RG - XXVI/177/04 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci
Gminy Sitkówka-Nowiny.
20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia
27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 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–XXIX/335/20 w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny.
21) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
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usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały 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 14 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXIX/336/20 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.

Ad. 8
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował o pismach wpływających do Rady
Gminy:
1. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach - Postanowienie Nr 298/2020
Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 17.11.2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11
2. od pana Łukasza Grynia, pani Zofii Duchniak, pana Marcina Wojcieszyńskiego, pana Andrzeja
Kasperka, pani Małgorzaty Wójtowicz - skarga na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie
pobierania wynagrodzenia w zawyżonej wysokości
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Przewodniczący Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji, zmarł i Komisja w składzie dwuosobowym nie może pracować i dlatego też na kolejnej
sesji rady zostaną podjęte decyzje odnośnie tej skargi.
3. od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - projekt budżetu gminy na 2021 rok i projekt WPF na lata
2021-2030
(radni otrzymali w/w projekty uchwał)
4. od Radnego Piotra Piotrowicza - rezygnacja z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na kolejnej sesji rady zostaną podjęte stosowane
decyzje.
- w/w pisma do wglądu w biurze rady
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W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli:
1. Radny Marcin Wojcieszyński –
- dot. działka nr 522 w Bolechowicach (m.in. składowanie gruzu oraz odpadów, zasypywanie
oraz wydobywanie piasku)
(Kierownik Sławomir Sobczyk udzielił odpowiedzi)
- dot. zmiany od grudnia rozkładu jazdy darmowych busów
(Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi)
- dot. wyłączenia oświetlenia na terenie gminy w ramach protestu samorządów w dniu
1 grudnia br.
(Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi)
2. Radna Edyta Giemza –
- dot. okolice Osiedla Pod Lasem 2 - przy pracach ziemnych ciężki sprzęt wykonawcy naniósł
dużo błota na drogę, powstała śliska maź – prośba o interwencję
(Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi)
- dot. zmiany rozkładu jazdy darmowych busów (w nawiązaniu do wypowiedzi radnego
Wojcieszyńskiego)
3. Radna Renata Posłowska – podziękowała pracownikom Urzędu Gminy, którzy złożyli
odpowiednie wnioski odnośnie funkcjonowanie darmowych przewozów oraz podziękowała
osobom, które przyczyniły się do odbycia w listopadzie br. wieczorku poezji
4. Radny Krzysztof Seweryn - dot. inwestycja budowlana w Słowiku Markowiźnie – ciężki
sprzęt wykonawcy naniósł dużo błota na chodnik i drogę, po deszczach jest bagno – prośba o
interwencję
5. Radny Artur Podczasiak – prośba o uprzątnięcie terenu wokół altanki śmietnikowej koło
placu targowego przy blokach nr 6 i 8 ul. Białe Zagłębie a także przy ul. Perłowej w stronę ul.
Przemysłowej (od strony zakładu)
6. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk – termin sesji budżetowej 29 grudnia br. oraz
podziękował za podjęcia dzisiejszych trudnych decyzji
7. Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – podziękował również za podjęcia dzisiejszych
trudnych decyzji oraz za merytoryczne wypowiedzi radnych

Ad. 9
Zakończenie obrad sesji
O godz. 17.46 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął
obrady XXIX Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych.

W załączeniu do protokołu:
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•

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

•

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

•

Zał. Nr 3 – pismo Zarządu Osiedla Nowiny dot. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

•

Zał. Nr 4 – wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia wypracowany na
posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 r. do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości, w sprawie pozostawienia stawek podatkowych na poziomie roku 2020

•

Zał. Nr 5 – wniosek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wypracowany na
posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 r. do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości, w sprawie pozostawienia stawek podatkowych na poziomie roku 2020

Protokół sporządziła:

Alina Jedynak

Obradom przewodniczył:

Zbigniew Pyk
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