Protokół Nr XXVII/20
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
z dnia 28 września 2020 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.07, zakończenie godzina 17.25.
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

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie kworum
3. Przedstawienie porządku obrad sesji
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji
5. Sprawozdanie z działalności Wójta
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze roku
budżetowego
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 SitkówkaNowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości

gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/498, położonej w miejscowości

Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny
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5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola
Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny
6) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kielce przy realizacji zadania
polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kielce
7) Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na
realizację zadania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej na 2020 rok
8) Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze
użyteczności publicznej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w ramach "Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"
9) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą
"Kowala-Południe" obszar "A"
9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
10. Zakończenie obrad sesji

Ad. 1
Otwarcie obrad sesji
Obrady XXVII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 15.07
Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk powitał Radnych, Wójta Gminy, pracowników Urzędu
Gminy.

Ad. 2
Stwierdzenie kworum
Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk poprosił radnych o potwierdzenie na tabletach swojego
uczestnictwa w dzisiejszej sesji.
Następnie poinformował, że 15 radnych potwierdziło swoją obecność.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad
Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji
Do protokołu uwag nie zgłoszono.
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu
z XXVI sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił informacje z działalności w okresie
międzysesyjnym, tj.:
1. informację nt. zadań inwestycyjnych
- w/w informacja nt. zadań inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
W dyskusji udział wzięli:
•

radny Marcin Wojcieszyński (projekt zagospodarowania terenu w msc. Zgórsko) – Wójt
Gminy udzielił odpowiedzi;

•

radny Krzysztof Seweryn (ścieżka rowerowa – odszkodowania ul. Szewska) – Wójt Gminy
udzielił odpowiedzi.

Ad. 6
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił informację nt. walnego zebrania członków
Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, które odbyło się w dniu 10 września br. (m.in.
podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za 2019 rok oraz ostatnią 5-letnią kadencję,
wybór nowego Zarządu).

Ad. 7
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze roku
budżetowego
- w/w informacja stanowi Załącznik do protokołu
Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska odczytała:
•

Uchwałę Nr 123/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 15 września 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2020 roku – opinia pozytywna

- w/w Uchwała stanowi Załącznik do protokołu
Pytań i uwag nie zgłoszono.
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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–XXVII/300/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy SitkówkaNowiny 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 20202030.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXVII/301/20 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 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że do projektu w/w uchwały wpłynęły
wnioski:
1. Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia,
2. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
3. Komisji Rewizyjnej,
4. oraz radnych gminy: Sylwestra Bentkowskiego, Haliny Musiał i Marcina Wojcieszyńskiego.
- w/w wnioski stanowią Załącznik Nr 3 do protokołu
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wnioski dot. wprowadzenie zmiany w projekcie
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty, są jednakowe, tzn. stawkę w §2 ust. 1 w wysokości 25,00 zł zmienić na
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14,00 zł.
Zaproponował, aby głosować w/w wnioski jednocześnie ponieważ dot. tej samej kwoty.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przestawił informacje nt. gospodarki odpadami w gminie.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk odczytał:
•

pismo od Zarządu Osiedla Nowiny (adresowane do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady
Gminy) dot. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

- w/w pismo stanowi Załącznik nr 4 do protokołu
W dyskusji dot. w/w projektu uchwały, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz głosowania wniosków dot. stawki opłaty za odpady komunalne udział wzięli:
•

Radna Renata Posłowska

•

Radny Marcin Wojcieszyński

•

Radca Prawny Janina Michalska

•

Radny Marcin Wojcieszyński

•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz

•

Radca Prawny Janina Michalska

•

Radna Renata Posłowska

•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz

•

Radny Artur Podczasiak

•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poddał pod
głosowanie:
•

Wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu, Komisji Rewizyjnej oraz radnych gminy: Sylwestra Bentkowskiego, Haliny Musiał i
Marcina Wojcieszyńskiego o wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty, tj.: stawkę w §2 ust. 1 w wysokości 25,00 zł zmienić na 14,00 zł oraz stawkę w
§2 ust. 2 w wysokości 75,00 zł zmienić na 42,00 zł

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
przyjęła w/w wniosek.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że po przegłosowaniu w/w wniosku
uzasadnienie do projektu uchwały nie jest adekwatne do wprowadzonych wnioskiem zmian.
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Radny Artur Podczasiak odniósł się do wypowiedzi Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę niezbędną do przygotowania nowego uzasadnienia
do projektu uchwały.
Przerwa od godz. 16.23 do godz. 16.40.
Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy.
Po przerwie poprosił radnych o potwierdzenie kworum na tabletach.
Następnie poinformował, że 15 radnych potwierdziło swoją obecność.

C. d.
Ad. 8. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że na tabletach w systemie e-sesja w
pkt 8 ust. 3 jest nowy projekt uchwały dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, tj. z nowymi stawkami za odpady komunalne
(14 zł oraz 42 zł) oraz przeredagowane jest uzasadnienie do projektu uchwały.
Wobec braku 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 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXVII/302/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz odniósł się do stawek opłat za odpady komunalne, które
radni przyjęli w w/w uchwale.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/498, 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 35/498, 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”
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podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXVII/303/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/498, położonej w miejscowości Nowiny,
obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym
Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

(dz. nr 35/499)

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej,
położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana, Gmina SitkówkaNowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXVII/304/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola
Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny
6) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kielce przy realizacji zadania
polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kielce
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin
wchodzących w skład aglomeracji Kielce przy realizacji zadania polegającego na ponownym
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kielce.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXVII/305/20 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kielce przy realizacji zadania polegającego
na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kielce
7) Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego
na realizację zadania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o
charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok
W dyskusji nad projektem w/w uchwały udział wzięli:
•

Radny Marcin Wojcieszyński

•

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi)
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Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na
realizację zadania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej 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–XXVII/306/20 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu
własnego na realizację zadania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej na 2020 rok
8) Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze
użyteczności publicznej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w ramach "Funduszu
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności
publicznej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w ramach "Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej".
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXVII/307/20 w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o
charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w ramach "Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"
9) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod
nazwą "Kowala-Południe" obszar "A"
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "KowalaPołudnie" obszar "A".
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG–XXVII/308/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod nazwą "Kowala-Południe" obszar "A"

Ad. 9
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
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Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował o pismach wpływających do Rady
Gminy:
•

Interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego dot. działki nr 522 w msc. Bolechowice +
odpowiedź

•

2 pisma od Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach - analiza oświadczeń
majątkowych Radnych Gminy, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy, kierowników i
dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy złożonych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

•

pismo od Wojewody Świętokrzyskiego - analiza oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i
Przewodniczącego Rady Gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

•

Zarządzenie Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Nr WG-PLF.0050.90.20 Wójta Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów
planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok
(w/w zarządzenie przekazano radnym oraz sołtysom)

•

pismo z OSP w Kowali (adresowane do Wójta i Rady Gminy) - wniosek do projektu budżetu
gminy na 2021 r.

•

pismo od mieszkańców Woli Murowanej (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości
Rady Gminy) - wniosek do projektu budżetu gminy na 2021 r.

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli:
1. temat odbywania sesji rady w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:
• głos zabrali: radna Renata Posłowska, radny Piotr Piotrowicz, radny Artur Podczasiak,
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk,
2. temat wycięcia ciągu drzew przy drodze powiatowej od przejazdu kolejowego TrzciankiSitkówka do Kowali
• głos zabrali: radna Renata Posłowska, zastępca kierownika Sławomir Sobczyk (udzielił
odpowiedzi)
3. temat składowiska przy ul. Składowej
• głos zabrali: radna Halina Musiał, zastępca kierownika Sławomir Sobczyk (udzielił
odpowiedzi)
4. temat możliwości utwardzenia placu naprzeciwko basenu
• głos zabrali: radny Piotr Piotrowicz, kierownik Andrzej Waśko (udzielił odpowiedzi)
5. temat zwolnienia z tzw. Janosikowego
• głos zabrali: radny Marcin Wojcieszyński, Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił
odpowiedzi)
6. temat inwestycji boiska z zadaszeniem
• głos zabrali: radny Marcin Wojcieszyński, Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił
odpowiedzi)
7. temat wniosków pokontrolnych i zaleceń RIO
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• głos zabrali: radny Marcin Wojcieszyński, Sekretarz Gminy Ryszard Kusak (udzielił
odpowiedzi)
8. temat odpadów komunalnych – wzrost kosztów
• głos zabrali: radna Renata Posłowska, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk
(udzielił odpowiedzi), Wójt Gminy Sebastiana Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi)
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zaprosił na spotkanie pn. „Rozmowy o samorządzie”, które
odbędzie się w dniu 1 października br. o godz. 18.00 w budynku GOK w Nowinach. Gośćmi będą
m.in. senator Wadim Tyszkiewicz – były Prezydent Miasta Nowa Sól, Prezydent Miasta
Starachowice, Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna, Burmistrz Gminy Włoszczowa, |wójtowie i
burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego, przedstawiciele Miasta Kielce.
Radna Renata Posłowska zaprosiła na koncert pieśni religijnych „Totus Tuus”, który odbędzie się w
dniu 11 października br. w kościele parafialnym w Brzezinach.

Ad. 10
Zakończenie obrad sesji
O godz. 17.25 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął
obrady XXVII Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych.

W załączeniu do protokołu:
•

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

•

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

•

Zał. Nr 3 - Wnioski Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, Komisji Rewizyjnej oraz radnych gminy: Sylwestra Bentkowskiego, Haliny Musiał i Marcina
Wojcieszyńskiego

•

Zał. Nr 4 - pismo od Zarządu Osiedla Nowiny

Protokół sporządziła:

Alina Jedynak

Obradom przewodniczył:

Zbigniew Pyk
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