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 Protokół Nr XXV/20 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  

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

z dnia 26 czerwca 2020 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.06, zakończenie godzina 17.40. 

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. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji 

4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2019: 

1) Debata nad raportem 

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny wotum zaufania  

8. Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 

2019 rok 

9. Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok 

10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu 

Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok 

11. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy 

12. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 

13. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w 

sprawie absolutorium 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok 

15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 
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16. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni 

Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

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

2020 rok 

3) 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 

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

2015 r. w sprawie opłaty targowej 

5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka – 

Nowiny na rok szkolny 2020/2021 

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości  gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/491, położonej w miejscowości 

Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny 

7) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej nieruchomości 

położonych w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny 

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

położonych  

w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny 

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

położonych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" 

11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG - IX / 86 / 19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych na 

dz. nr ewid. 533/15 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nowinach 

12) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania  w użytkowanie składników majątkowych placu 

zabaw, utworzonych  na  terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej, na działce 

nr ewid. 35/426 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nowinach 

13) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej  

doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr „4a" do rurociągu magistralnego, zasilającego 

w wodę miejscowości Bolechowice i Sitkówkę-Nowiny, wraz z obudową studni, zasilaniem 

w energię elektryczną i kanalizacją odprowadzenia wód popłucznych w m. Bolechowice, 

stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów 
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i Kanalizacji w Kielcach 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na 

II półrocze 2020 roku 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 roku 

16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 roku 

17. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

18. Zakończenie obrad sesji 

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad sesji 

Obrady XXV 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 oraz 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 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.  

 

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? 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXIV sesji 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z XXIV sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2020 roku. 



 4 

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 

 

W dyskusji udział wzięli: 

• radny Krzysztof Seweryn odczytał pismo (e-maila) od mieszkańców w sprawie budowy 

boiska w Nowinach oraz zadał pytania od mieszkańców w w/w temacie  

• Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk nawiązał do w/w pisma  

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi 

• radny Damian Milewski (środki finansowe pozostałe z projektu pumptrack) 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi 

• radna Halina Musiał (modernizacja oświetlenia w Trzciankach) 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi 

• radna Edyta Giemza (fundusz sołecki – modernizacja przedszkola w Szewcach) 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi 

• radny Artur Podczasiak (nawiązał do wcześniejszych wypowiedzi Wójta Gminy) 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że nie ma nowych informacji w/w temacie. 

 

Ad. 7 

Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2019 

- w/w raport stanowi Załącznik do protokołu 

 

1) Debata nad raportem 

W debacie nad raportem o stanie gminy oraz w dyskusji dot. wotum zaufania udział wzięli: 

• radna Halina Musiał  

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnej 

• radna Halina Musiał odniosła się do wypowiedzi Wójta Gminy 

• radny Artur Podczasiak  

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego 
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• radny Artur Podczasiak  odniósł się do wypowiedzi Wójta Gminy 

• radny Sylwester Bentkowski 

• radna Renata Posłowska 

• radna Edyta Giemza 

• radny Marcin Wojcieszyński 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego 

• radca prawny Janina Michalska odniosła się do wypowiedzi radnego 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny wotum 

zaufania  

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

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny wotum zaufania. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 11 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXV/266/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sitkówka - Nowiny wotum 

zaufania. 

 

Ad. 8 

Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 

2019 rok 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik do protokołu 

 

Pytań, uwagi i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

Ad. 9 

Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik do protokołu 

 

Pytań, uwagi i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

Ad. 10 

Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania 

budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk odczytał: 

• uchwałę Nr 64/2020 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2020r. w 

sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok  

- opinia pozytywna. 
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- w/w opinia w załączeniu do protokołu  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 11 

Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy 

- w/w informacja w załączeniu do protokołu 

 

Pytań, uwagi i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

Ad. 12 

Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edyta Giemza odczytała:  

• wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok. 

- w/w wniosek w załączeniu do protokołu  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 13 

Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w 

sprawie absolutorium 

 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała: 

• Uchwałę Nr 88/2020 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 12 czerwca 2020 r. w 

sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie 

absolutorium 

- opinia pozytywna. 

- w/w opinia w załączeniu do protokołu  

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok. 
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W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXV/267/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 rok. 

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W dyskusji udział wzięli: 

• radny Artur Podczasiak 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego 

 

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

projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 11 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXV/268/20 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz podziękował radnym za udzielenie wotum zaufania i 

absolutorium. Zabrał głos w temacie inwestycji i pozyskiwania środków na ich realizację.  

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk podziękował Wójtowi Gminy za pracę w 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę. 

Przerwa od godz. 16.42 do godz. 16.57. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o potwierdzenie kworum na tabletach. 

Następnie poinformował, że 15 radnych potwierdziło swoją obecność. 

 

Ad. 16 

Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Nowiny 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” podjęła: 
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Uchwałę Nr RG–XXV/269/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

 

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

na 2020 rok 

 

Radny Marcin Wojcieszyński zadał pytanie dot. projektu w/w uchwały. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi. 

 

Wobec braku dalszych 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–XXV/270/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2020 rok. 

 

3) 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–XXV/271/20 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. 

 

4) 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–XXV/272/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 
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2015 r. w sprawie opłaty targowej. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka 

– Nowiny na rok szkolny 2020/2021 

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

uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka – Nowiny na rok 

szkolny 2020/2021. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXV/273/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2020/2021. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości  gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/491, położonej w miejscowości 

Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości  gruntowej 

oznaczonej jako działka nr 35/491, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola 

Murowana, Gmina 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–XXV/274/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości  gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/491, położonej w miejscowości Nowiny, 

obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny. 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej nieruchomości 

położonych w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny  

(dz.nr 724/7, 724/18 i 724/19) 

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

uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej 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–XXV/275/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej nieruchomości 

położonych w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny. 
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8) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny  

(dz. nr 355/2 i 356/10) 

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

uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych 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–XXV/276/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

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

położonych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny 

(dz. nr 356/11, 357/2) 

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

uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w 

miejscowości 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–XXV/277/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 

września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe". 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXV/278/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe". 

 

11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG - IX / 86 / 19 Rady Gminy 
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Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przekazania nakładów 

finansowych poniesionych na wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie 

ogródków działkowych na dz. nr ewid. 533/15 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

 

Radny Marcin Wojcieszyński zadał pytanie dot. projektu w/w uchwały. 

Kierownik Andrzej Waśko udzielił odpowiedzi. 

 

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

projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr RG - IX / 86 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie 

remontu sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych na dz. nr ewid. 533/15 w m. Nowiny, 

na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXV/279/20 w sprawie uchylenia uchwały Nr RG - IX / 86 / 19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych na dz. nr 

ewid. 533/15 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu 

zabaw, utworzonych  na  terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej, na 

działce nr ewid. 35/426 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Nowinach 

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

uchwały w sprawie przekazania  w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, utworzonych  

na  terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej, na działce nr ewid. 35/426 w m. 

Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXV/280/20 w sprawie przekazania  w użytkowanie składników majątkowych 

placu zabaw, utworzonych  na  terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej, na działce nr 

ewid. 35/426 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej  

doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr „4a" do rurociągu magistralnego, 

zasilającego w wodę miejscowości Bolechowice i Sitkówkę-Nowiny, wraz z obudową 
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studni, zasilaniem w energię elektryczną i kanalizacją odprowadzenia wód popłucznych 

w m. Bolechowice, stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

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

uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej  doprowadzającej wodę z 

istniejącej studni nr „4a" do rurociągu magistralnego, zasilającego w wodę miejscowości Bolechowice 

i Sitkówkę-Nowiny, wraz z obudową studni, zasilaniem w energię elektryczną i kanalizacją 

odprowadzenia wód popłucznych w m. Bolechowice, stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny 

do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXV/281/20 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej  

doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr „4a" do rurociągu magistralnego, zasilającego w wodę 

miejscowości Bolechowice i Sitkówkę-Nowiny, wraz z obudową studni, zasilaniem w energię 

elektryczną i kanalizacją odprowadzenia wód popłucznych w m. Bolechowice, stanowiącej mienie 

Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

na II półrocze 2020 roku 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 

roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXV/282/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

na II półrocze 2020 roku. 

 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 roku  

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na 

II półrocze 2020 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXV/283/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 roku. 
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16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 roku 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w projekcie w/w uchwały należy wprowadzić 

następującą korektę: 

• plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – miesiąc grudzień pkt 4 jest zapis: 

„Podsumowanie I półrocza pracy komisji” a powinien być zapis: „Podsumowanie II półrocza 

pracy komisji”. 

 

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

projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny na II półrocze 2020 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXV/284/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na II półrocze 2020 roku. 

 

Ad. 17 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował o pismach wpływających do Rady 

Gminy: 

1. pismo od radnej Edyty Giemzy oraz Sołtys Ewy Fudali w imieniu mieszkańców sołectwa 

Szewce-Zawada (pismo adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady Gminy) - 

sprzeciw co do likwidacji kursów autobusu linii „19” w sołectwie Szewce-Zawada  

+ odpowiedź z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

2. 7 pism z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. uchwał rady gminy podjętych 

w II kwartale 2020 r. w sprawie: 

-  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

- 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 

- zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz nałożenia opłaty miejscowej 

(na w/w pisma odpowiedzi zostały udzielone) 
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3. 2 pisma z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny - odpowiedź na interpelację radnego Piotra 

Piotrowicza i radnego Marcina Wojcieszyńskiego dot. sprzeciwu mieszkańców wobec 

planowanego wprowadzenia zmian w publicznym transporcie zbiorowym 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

• radna Renata Posłowska:   

- inwestycja przy szkole w Kowali (parking i mini park) - podziękowała Kierownikowi 

Kopalni Radkowice Przemysławowi Podsiedlikowi, Wójtowi Gminy oraz radnym gminy 

- temat składowisk śmieci na terenie całego kraju 

• radny Artur Podczasiak poprosił o odpowiedź Urzędu Gminy dot. sprzeciwu mieszkańców 

wobec planowanego wprowadzenia zmian w publicznym transporcie zbiorowym 

• Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi dot. sprzeciwu mieszkańców 

wobec planowanego wprowadzenia zmian w publicznym transporcie zbiorowym i zaprosił 

wszystkich na debatę komunikacyjną, która odbędzie się w dniu 6 lipca br. o godz. 17.00 w 

budynku GOK w Nowinach oraz debatę internetową o godz. 19.00 

• w temacie zmian w publicznym transporcie zbiorowym głos zabrali: radny Piotr Piotrowicz, 

radny Artur Podczasiak, radna Renata Posłowska i Wójt Gminy Sebastian 

Nowaczkiewicz (podziękował radnym: Piotr Piotrowicz, Edyta Giemza, Renata Posłowska, 

Marcin Wojcieszyński, za dostarczenie ankiet i podpisów mieszkańców dot. transportu 

zbiorowego) 

 

Ad. 18 

Zakończenie obrad sesji 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz podziękował radnym za dzisiejszą sesję oraz udzielenie 

wotum zaufania i absolutorium. Podziękował wszystkim współpracownikom, dyrektorom jednostek, 

pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek gminy, za pracę i współpracę w 2019 roku. 

Następnie zaprosił na rozpoczęcie lata, które odbędzie się w dniu 4 lipca br. w Woli Murowanej o 

godz.19.00 (m.in. otwarcie boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw, mecz piłki nożnej, kino letnie). 

Życzył wszystkim miłego wypoczynku wakacyjnego.  

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk podziękował wszystkim za dzisiejszą sesję oraz życzył 

wypoczynku podczas wakacji. 

 

O godz. 17.40 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął 

obrady XXV Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.  

 

Na tym protokół zakończono. 

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

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczył: 

                                                                             

          Alina Jedynak                      Zbigniew Pyk  


