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 Protokół Nr XXVI/20 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny  

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

z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.06, zakończenie godzina 16.24. 

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 

• mieszkaniec gminy 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji 

4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w minionym 

okresie 2020 roku 

8. 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-XVIII/203/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok 

4) 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 
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5) 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 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do „Porozumienia 

w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania  wkładu 

własnego pomiędzy Gminą Kielce a partnerami projektu w ramach  Dotacji na wsparcie 

działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022” 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Bolechowice, zlokalizowanej na 

działce nr ewid. 521 w obrębie geodezyjnym 0006 Bolechowice na terenie Gminy Sitkówka-

Nowiny, do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Leonów w miejscowości 

Trzcianki, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 408/1, 39, 46, 73 w obrębie geodezyjnym 3 - 

Sitkówka-Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych 

i ustalenia jej przebiegu 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Spacerową w miejscowości 

Zagrody, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 536/10, 408 w obrębie geodezyjnym 5 - 

Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Świerkową w miejscowości 

Trzcianki, zlokalizowanej na działce nr ewid. 64 w obrębie geodezyjnym 3 - Sitkówka-

Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu 

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

położonej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny 

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

położonych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny 

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

nieruchomości  gruntowej oznaczonej jako działki nr 35/495 i 35/496, położonej 

w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny 

14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-

Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

modernizację altany grillowej na terenie bloków 33 i 38 w m. Sitkówka na rzecz Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany drewnianej na placu zabaw dz. 

nr ewid. 25/26 w  m. Słowik  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Nowinach 

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 
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10. Zakończenie obrad sesji 

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad sesji 

Obrady XXVI 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 oraz mieszkańca 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 poinformował, że Wójt Gminy zgłosi wniosek o zdjęcie 

z porządku obrad sesji pkt .  

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad sesji:  

1. w pkt 8 ust. 15 – Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na modernizację altany grillowej na terenie bloków 33 i 38 w m. Sitkówka na 

rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach, 

oraz poinformowała o przyczynach w/w wniosku. 

Pytań nie zgłoszono. 

Więcej propozycji i uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie:  

• zdjęcie z porządku obrad sesji w pkt 8 ust. 15 – Podjęcie uchwały w sprawie przekazania 

nakładów finansowych poniesionych na modernizację altany grillowej na terenie bloków 33 i 

38 w m. Sitkówka na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

Nad zdjęciem z porządku obrad sesji w pkt 8 ust. 15 – Podjęcie uchwały w sprawie przekazania 

nakładów finansowych poniesionych na modernizację altany grillowej na terenie bloków 33 i 38 w m. 

Sitkówka na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach, 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o odświeżenie na tabletach porządku obrad sesji. 
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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 XXV sesji 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w minionym 

okresie 2020 roku 

8. 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-XVIII/203/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok 

4) 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 

5) 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 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do „Porozumienia 

w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania  wkładu 

własnego pomiędzy Gminą Kielce a partnerami projektu w ramach  Dotacji na wsparcie 

działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022” 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Bolechowice, zlokalizowanej na 

działce nr ewid. 521 w obrębie geodezyjnym 0006 Bolechowice na terenie Gminy Sitkówka-

Nowiny, do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Leonów w miejscowości 

Trzcianki, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 408/1, 39, 46, 73 w obrębie geodezyjnym 3 - 

Sitkówka-Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych 

i ustalenia jej przebiegu 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Spacerową w miejscowości 

Zagrody, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 536/10, 408 w obrębie geodezyjnym 5 - 

Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 
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przebiegu 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Świerkową w miejscowości 

Trzcianki, zlokalizowanej na działce nr ewid. 64 w obrębie geodezyjnym 3 - Sitkówka-

Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu 

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

położonej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny 

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

położonych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny 

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

nieruchomości  gruntowej oznaczonej jako działki nr 35/495 i 35/496, położonej 

w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny 

14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-

Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

15) Pkt zdjęty z porządku obrad  

16) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany drewnianej na placu zabaw dz. 

nr ewid. 25/26 w  m. Słowik  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Nowinach 

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

10. Zakończenie obrad sesji 

 

Radny Artur Podczasiak zapytał o możliwość wycofania zadania: Przebudowa placu handlowego w 

Nowinach (konkurs architektoniczny) – i przeznaczenie środków na zaprojektowanie skrzyżowania 

przy ul. Przemysłowej z ul. Białe Zagłębie, ul. Przemysłowej z ul. Perłową oraz ul. Przemysłowej z ul. 

Zakładową. 

Wójt Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Podczasiaka.  

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXV sesji 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z XXV sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2020 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Wójta 
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Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił informacje z działalności w okresie 

międzysesyjnym, tj. uzupełnił informację, która stanowi pkt 7 porządku obrad sesji - Informacja z 

realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w minionym okresie 2020 roku: 

1. podpisanie umowy na realizację III etapu modernizacji oświetlenia ulicznego oraz 

przygotowywanie IV etapu  

2.  uzyskanie dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych, na oświetlenia uliczne oraz na 

rewitalizację.     

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

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

 

Ad. 7 

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w minionym 

okresie 2020 roku 

- w/w informacja stanowi Załącznik do protokołu 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 8 

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: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVI/285/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2020 rok. 

 

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

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

Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 

grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-

2030. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 
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Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVI/286/20 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-XVIII/203/19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 

2020 rok 

 

W dyskusji dot. w/w projektu uchwały wzięli udział: 

• Radny Marcin Wojcieszyński 

• Wójt Sebastian Nowaczkiewicz  

• Kierownik Andrzej Waśko 

 

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

projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/203/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych 

zakładów budżetowych Gminy 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–XXVI/287/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/203/19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok 

 

4) 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–XXVI/288/20 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 
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inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso 

 

5) 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 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–XXVI/289/20 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 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do „Porozumienia 

w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania  

wkładu własnego pomiędzy Gminą Kielce a partnerami projektu w ramach Dotacji na 

wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 

2020-2022” 

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

uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do „Porozumienia w sprawie określenia 

zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania  wkładu własnego pomiędzy Gminą 

Kielce a partnerami projektu w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze 

środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022”. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVI/290/20 w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do „Porozumienia 

w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania  wkładu własnego 

pomiędzy Gminą Kielce a partnerami projektu w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu 

realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022” 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Bolechowice, 

zlokalizowanej na działce nr ewid. 521 w obrębie geodezyjnym 0006 Bolechowice na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 
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uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Bolechowice, zlokalizowanej na działce nr ewid. 

521 w obrębie geodezyjnym 0006 Bolechowice na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii 

drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVI/291/20 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Bolechowice, 

zlokalizowanej na działce nr ewid. 521 w obrębie geodezyjnym 0006 Bolechowice na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny, do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Leonów w miejscowości 

Trzcianki, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 408/1, 39, 46, 73 w obrębie geodezyjnym 

3 - Sitkówka-Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i 

ustalenia jej przebiegu 

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

uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Leonów w miejscowości Trzcianki, 

zlokalizowanej na działkach nr ewid. 408/1, 39, 46, 73 w obrębie geodezyjnym 3 - Sitkówka-Nowiny 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVI/292/20 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Leonów w miejscowości 

Trzcianki, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 408/1, 39, 46, 73 w obrębie geodezyjnym 3 - 

Sitkówka-Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Spacerową w miejscowości 

Zagrody, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 536/10, 408 w obrębie geodezyjnym 5 - 

Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu 

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

uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Spacerową w miejscowości Zagrody, 

zlokalizowanej na działkach nr ewid. 536/10, 408 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVI/293/20 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Spacerową w 

miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 536/10, 408 w obrębie geodezyjnym 5 - 
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Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Świerkową w miejscowości 

Trzcianki, zlokalizowanej na działce nr ewid. 64 w obrębie geodezyjnym 3 - Sitkówka-

Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu 

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

uchwały w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Świerkową w miejscowości Trzcianki, 

zlokalizowanej na działce nr ewid. 64 w obrębie geodezyjnym 3 - Sitkówka-Nowiny na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVI/294/20 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Świerkową w 

miejscowości Trzcianki, zlokalizowanej na działce nr ewid. 64 w obrębie geodezyjnym 3 - Sitkówka-

Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 

 

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

położonej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny      (dz. Nr 257/19) 

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–XXVI/295/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny 

 

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

położonych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny 

(dz. nr 277/1, 273/1, 277/10, 277/14, 277/15, 273/13, 278/10) 

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

uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w 

miejscowości Zgórsko 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–XXVI/296/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny 
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13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości  gruntowej oznaczonej jako działki nr 35/495 i 35/496, 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 działki nr 35/495 i 35/496, 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–XXVI/297/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości  gruntowej oznaczonej jako działki nr 35/495 i 35/496, położonej w miejscowości 

Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny 

 

14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy     (dz. nr 533/181) 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVI/298/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-

Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

 

15) Pkt zdjęty z porządku obrad sesji  

 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie altany drewnianej na placu 

zabaw dz. nr ewid. 25/26 w  m. Słowik  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 altany drewnianej na placu zabaw dz. nr ewid. 25/26 

w  m. Słowik  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 
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Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG–XXVI/299/20 w sprawie przekazania w użytkowanie altany drewnianej na placu 

zabaw dz. nr ewid. 25/26 w  m. Słowik  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Nowinach 

 

Ad. 9 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował o pismach wpływających do Rady 

Gminy: 

1. 4 pisma z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach + odpowiedzi dot. uchwał 

rady gminy podjętych w II kwartale 2020 r. i w lipcu 2020 r. w sprawie: 

• podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej 

• zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz stawek opłat 

za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku 

• oraz informacji nt. postępowania dot. przyznania odszkodowania za nieruchomości 

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

2. z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - wystąpienie pokontrolne (do wiadomości 

Rady Gminy) 

(w/w wystąpienie + odpowiedzi radni otrzymali na e-maile) 

3. z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - odpis prawomocnego wyroku z 

dnia 23.01.2020 r. w sprawie skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach na 

uchwałę Nr RG-VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny  

4. 2 pisma z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny adresowane do przewodniczących grup 

inicjatywy lokalnej dot.  

• budowy kanału sanitarnego i wodociągu w m. Zgórsko 

• budowy sieci wodociągowej w m. Kowala 

5. interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie placu zabaw i pętli autobusowej 

w Bolechowicach + odpowiedź 

6. od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2020 r. wraz z załącznikami 

(w/w informację radni otrzymali na e-maile. Będzie ona przedmiotem obrad na sesji 

wrześniowej) 

7. od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie - analiza oświadczenia majątkowego 

sekretarza gminy za 2019 rok  

8. od Dyckerhoff  Polska (pismo adresowane do Wójta Gminy) dot. zmiany lokalizacji stacji 

monitoringowej immisji 



 13 

9. od Wojewody Świętokrzyskiego dot. organizacji sesji rady gminy w czasie pandemii 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

1. Radny Sylwester Bentkowski 

• temat planowanych zmian trasy autobusów nr 27 i 29 oraz zmiany lokalizacji pętli 

autobusowej z msc. Kowali na msc. Sitkówkę  

(Wójt Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi, głos zabrała Radna Renata Posłowska) 

• temat układu komunikacyjnego w Sitkówce 

(kierownik Andrzej Waśko udzielił odpowiedzi)  

• temat współpracy radnej Posłowskiej z zespołem Kowalanki (tj. dostępu do pomieszczenia 

w remizie OSP w Kowali), z ZPI w Kowali (głos zabrała Radna Renata Posłowska) oraz 

informacji nt. radnego Bentkowskiego 

(głos zabrali: Radna Renata Posłowska, Radny Sylwester Bentkowski, Radny Artur 

Podczasiak) 

2. mieszkaniec gminy - Prezes Stowarzyszenia Kocham Świętokrzyskie:  

• podziękował Wójtowi Gminy za odpowiedź przesłaną do Stowarzyszenia,  podziękował 

dyrektorowi GOK za współpracę (tj. możliwość korzystania z altany grillowej i 

pomieszczenia w msc. Kowala)  

• odniósł się do wypowiedzi Radnego Bentkowskiego na temat współpracy radnej 

Posłowskiej z zespołem Kowalanki (tj. dostępu do pomieszczenia w remizie OSP w 

Kowali)  

(głos zabrali: radna Renata Posłowska, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk) 

• zaprosił wszystkich na wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie (12.09.br. 

warsztaty pieczenia chleba w altanie grillowej w msc. Kowala)  

 

Ad. 10 

Zakończenie obrad sesji 

O godz. 16.24 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął 

obrady XXVI 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; 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczył: 

                                                                             

          Alina Jedynak                      Zbigniew Pyk  


