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 Protokół Nr IV/18 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny  

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 4 grudnia 2018 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 14.08, zakończenie godzina 16.10. 

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, Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek, 

Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur, Radca Prawny Urzędu Gminy Janina 

Michalska,  

 Sołtysi z terenu gminy (nieobecni: Stanisław Kobiec, Władysław Zapała) oraz 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny, 

 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, 

 Pan Tomasz Błaszczyk– dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach 

 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach, 

 Pani Marta Herbergier – redaktor „Głosu Nowin” i Facebook-a Gminy.  

 mieszkańcy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z I sesji. 

5. Przyjęcie protokołu z II sesji. 
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6. Przyjęcie protokołu z III sesji. 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

8. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

9. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2018 rok; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/462/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2018 rok; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie w określenia szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat oraz 

trybu ich pobierania; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w domu 

i w szkole" na lata 2019 – 2023; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy 

Sitkówka - Nowiny „Posiłek w domu  i w szkole” na lata 2019-2023. 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji 

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

14.08 Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk. 
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Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk powitał Radnych, Wójtów Gminy, Sołtysów z 

terenu Gminy, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny, pracowników Urzędu Gminy, 

dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańców. 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk, na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad – stwierdził quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. 

Poinformował, że na sesji obecnych jest 15 radnych. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk przedstawił porządek obrad.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawnioskował o rozszerzenie dzisiejszego porządku 

obrad tj.:  

 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 9 ust. 9 – projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej, 

położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina 

Sitkówka-Nowiny. 

 

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

 Radna Halina Musiał 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 

Wójt Gminy poprosił o przerwę. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.  

Przerwa od godz. 14.18 do godz. 14.30. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

Po przerwie na obrady sesji nie wrócił pan Jacek Kania. 

 

Ad. 3 – c.d. 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk zarządził głosowanie nad wprowadzeniem 

do porządku obrad sesji w pkt 9 ust. 9 – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, 
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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” wprowadziła do porządku obrad sesji w pkt 9 ust. 9 – Podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w 

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

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zatwierdzenie porządku obrad 

sesji wraz ze zmianami. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” przyjęła porządek obrad sesji. 

 

W związku z powyższym porządek sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z I sesji. 

5. Przyjęcie protokołu z II sesji. 

6. Przyjęcie protokołu z III sesji. 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

8. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

9. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2018 rok; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/462/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2018 rok; 
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6) Podjęcie uchwały w sprawie w określenia szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat oraz 

trybu ich pobierania; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w domu 

i w szkole" na lata 2019 – 2023; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy 

Sitkówka - Nowiny „Posiłek w domu  i w szkole” na lata 2019-2023; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej 

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola 

Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny. 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Zakończenie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.  

Przerwa od godz. 14.32 do godz. 14.41. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z I sesji 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z I sesji Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 listopada 2018 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

Ad. 5 

Przyjęcie protokołu z II sesji 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z II sesji Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 listopada 2018 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”. 
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Ad. 6 

Przyjęcie protokołu z III sesji 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z III sesji Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2018 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

Ad. 7 

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Ad. 8 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił informacje nt. Walnego Zebrania 

członków MZWiK w Kielcach. Poinformował o wybraniu nowych władz Zgromadzenia i 

Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.   

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz omówił projekt w/w uchwały. 

 

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

 Radna Halina Musiał 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 

O godz. 14.56 na obrady sesji przybyła Ewa Fudali Sołtys Sołectwa Szewce-Zawada 

 

Wobec wyczerpania pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

Uchwałę Nr RG – IV/17/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz omówił projekt w/w uchwały. 

 

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

 Radna Halina Musiał 

 Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur 

 

Wobec wyczerpania pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – IV/18/18 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych. 

 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2018 rok 

Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur poinformowała o zmianie w Załączniku Nr 4 

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku:  

– str. 4: dział 801 01 – zadanie inwestycyjne nosiło nazwę: „zakup sztandaru” – zostało 

rozszerzone na: „zakup sztandaru i tablicy pamiątkowej”.  

 

Wobec wyczerpania uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – IV/19/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2018 rok. 
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4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-

Nowiny na lata 2018-2023. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – IV/20/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/462/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek 

dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2018 rok 

 

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

 Radny Sylwester Bentkowski 

 Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur  

 

Wobec wyczerpania pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/462/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 

2018 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – IV/21/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/462/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 
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2018 rok. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie w określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia  od opłat oraz trybu ich pobierania 

Radca Prawny Janina Michalska poprosiła o poprawienie błędów redakcyjnych w 

projekcie w/w uchwały: 

 w tytule uchwały, po słowach „w sprawie” – należy wykreślić literę „w”,  

 w podstawie prawnej jest zapis: „Rada Sitkówka-Nowiny”, a powinno być „Rada 

Gminy Sitkówka-Nowiny”, 

 w §5 - po wyrazie: „nalicza” należy  wykreślić wyraz: „się” 

 

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

uchwały w sprawie w określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat oraz trybu ich pobierania. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – IV/22/18 w sprawie w określenia szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat oraz trybu ich 

pobierania. 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu 

rządowego "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 – 2023 

 

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

 Radny Damian Milewski 
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 Kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach Marcin Król 

 

Wobec wyczerpania pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w domu i w 

szkole" na lata 2019 – 2023. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – IV/23/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego 

"Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 – 2023. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

gminy Sitkówka - Nowiny „Posiłek w domu  i w szkole” na lata 2019-2023 

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

uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Sitkówka - 

Nowiny „Posiłek w domu  i w szkole” na lata 2019-2023. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – IV/24/ 18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

gminy Sitkówka - Nowiny „Posiłek w domu  i w szkole” na lata 2019-2023. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej 

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny 

Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny 

Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury Sławomir Sobczyk poprosił wprowadzenie 

poprawki w uzasadnieniu do w/w projektu uchwały: 

- trzeci akapit: jest napisane – „przeznaczone do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe 

znajdują się”, a powinno być: „przeznaczona do sprzedaży nieruchomość gruntowa znajduje 

się”. 

 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości 
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gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina 

Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – IV/25/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej 

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola 

Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny. 

 

Ad. 10 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił informacje nt. planów budżetowych i ich 

wykonania dot. dochodów z podatku od środków transportowych w latach 2015, 2017, 2018. 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

 Radna Halina Musiał – dochody z podatku od środków transportowych 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 Radny Marcin Wojcieszyński – problem braku dostępu do pediatrów w Przychodni 

Nowiny 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny Krystyna Janiec – działań dot. budowy 

masztu telefonii komórkowej koło kościoła w Nowinach oraz montaż wiaty 

przystankowej przy Szkole Podstawowej w Nowinach 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska – zorganizowania spotkania z 

właścicielem Kopalni Piotrowice, zbiórka na schronisko zwierząt w Nowinach oraz w 

ramach akcji „Szlachetna Paczka” 

 Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – akcja „Szlachetna Paczka” 

 

W dyskusji w nt. problemu braku dostępu do pediatrów w Przychodni Nowiny udział wzięli: 

 mieszkanka gminy 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 Radny Artur Podczasiak  
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Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił pisma adresowane do Rady 

Gminy: 

 pismo z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (adresowane do Wójta Gminy, do 

wiadomości Rady Gminy) - odpowiedź na skargę Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny na 

sposób zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 

16.10.2018 r. oraz sposobu jej przebiegu; 

 pismo radnej Renaty Posłowskiej (adresowane do  Wójta Gminy i Rady Gminy)  - 

wniosek o zamontowanie wiaty przystankowej w Kowali przy ul. Brzezińskiej 

(wniosek zostanie przekazany na stosowną komisję) 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zaprosił wszystkich na Kiermasz Bożonarodzeniowy, 

który odbędzie się w dniu 15 grudnia br. o godz. 11.00.  

 

Ad. 11 

Interpelacje i zapytania radnych 

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 12 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 17.03 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął obrady IV 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  


