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 Protokół Nr IX/19 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny  

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 29 kwietnia 2019 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 14.35, zakończenie godzina 17.07 

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, Sekretarz Gminy Ryszard Kusak, Radca Prawny Urzędu 

Gminy Janina Michalska,  

 Sołtysi z terenu gminy 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, 

 Pani Marta Herbergier – pracownik ds. nawiązywania współpracy, mediów, promocji gminy, 

 Pan Michał Piast - p.o dyrektora SPZOZ w Nowinach, 

 Pani Justyna Skrzypczyk - kierownik CUW w Nowinach, 

 Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 mieszkańcy. 

 

Porządek obrad sesji:  

1. Otwarcie obrad sesji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji 

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

7. Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2018 rok 

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 

rok” 
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9. Podjęcie uchwał: 

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

2019 rok 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-

Nowiny na lata 2019-2025 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG - XLIX / 575 / 18 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 18 października 2018r. w sprawie przekazania nakładów 

finansowych poniesionych na wykonanie przebudowy zjazdu z terenu ZPO na drogę 

powiatową, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach 

5) Podjęcie uchwały 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 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Sitkówka-Nowiny za 2018 rok 

10.  Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

11.  Zakończenie obrad sesji 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji 

Obrady IX sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 14.35 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk. 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk powitał Radnych, Wójtów Gminy, pracowników Urzędu 

Gminy, Sołtysów z terenu Gminy, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny, dyrektorów i 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańców. 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie kworum 

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

uprawniające Radę do podejmowania uchwał. 

Poinformował, że na sesji obecnych jest 15 radnych. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1b 

ustawy o samorządzie gminnym 

- 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.  

Klauzula informacyjna dotycząca obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny znajduje się w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz przy wejściu do sali konferencyjnej. 
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Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił porządek obrad. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 

9 ust.7 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Kowala Mała w obrębie geodezyjnym Kowala 

w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy.  

Więcej  uwag i propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie:  

 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 9 ust.7 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych, położonych w 

miejscowości Kowala Mała w obrębie geodezyjnym Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 9 ust.7 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych, położonych w 

miejscowości Kowala Mała w obrębie geodezyjnym Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy, 

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

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji 

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

7. Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2018 rok 

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 

rok” 

9. Podjęcie uchwał: 
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1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 

2019 rok 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-

Nowiny na lata 2019-2025 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG - XLIX / 575 / 18 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 18 października 2018r. w sprawie przekazania nakładów 

finansowych poniesionych na wykonanie przebudowy zjazdu z terenu ZPO na drogę 

powiatową, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach 

5) Podjęcie uchwały 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 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Sitkówka-Nowiny za 2018 rok 

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Kowala Mała w obrębie 

geodezyjnym Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy  

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

11. Zakończenie obrad sesji 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z VIII sesji 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z VIII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 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 sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym 

- informacja nt. zadań inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 
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Następnie Wójt Gminy poinformował o sprawach bieżących, tj.: 

 z dniem 29 kwietnia br. powołanie na stanowisko  p.o. Dyrektora SPZOZ w Nowinach Pana 

Michała Piasta oraz przeniesieniu pani Justyny Skrzypczyk na stanowisko Kierownika CUW 

w Nowinach. 

Głos zabrał pan Michał Piast. 

 

Następnie odbyła się dyskusja w temacie:  

1. kosztów modernizacji placu zabaw w Nowinach: 

 Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny Krystyna Janiec 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi) 

2. modernizacji placu zabaw przy ul. Perłowej.  

 radna Halina Musiał  

 pan Andrzej Waśko (udzielił odpowiedzi) 

 radny Piotr Piotrowicz 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

 

O godz. 14.59 z sali obrad wyszły: pani Marta Herbergier, pani Justyna Skrzypczyk 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym wraz z 

Przewodniczącym Rady Gminy Panem Zbigniewem Pykiem  uczestniczyli w XXXIII Zgromadzeniu 

Ogólnym Związku  Gmin Wiejskich RP w Warszawie. 

 

O godz. 15.00 z sali obrad wyszedł kierownik Andrzej Waśko 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SPZOZ za 2018 rok 

- w/w informacja w załączeniu do protokołu 

 

O godz. 15.03 do sali obrad wrócił pan Andrzej Waśko 

 

W dyskusji nt. sytuacji finansowej Przychodni Nowiny i przyczynach zamknięcia filii Ośrodka 

Zdrowia w Sitkówce oraz odwołania Dyrektora SPZOZ w Nowinach, udział wzięli: 

 Mieszkanka Gminy, 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz,  

 

O godz. 15.04 z sali obrad wyszedł kierownik Sławomir Sobczyk 

O godz. 15.05 do sali obrad wróciły: pani Marta Herbergier, pani Justyna Skrzypczyk 
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 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk, 

 Pani Justyna Skrzypczyk. 

 

W dalszej części pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

O godz. 15.16 do sali obrad wrócił kierownik Sławomir Sobczyk 

 

Ad. 8 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2018 rok” 

- w/w sprawozdanie w załączeniu do protokołu 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.  

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwał: 

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

na 2019 rok  

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

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – IX/82/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 

2019 rok. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18  Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sitkówka-Nowiny na lata 2019–2025 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18  Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 

2019–2025. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – IX/83 /19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18  Rady Gminy Sitkówka-
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Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-

Nowiny na lata 2019–2025. 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przestawił prezentację nt. gospodarki odpadami w gminie 

Sitkówka-Nowiny, oraz uzasadniał potrzebę podjęcia nowej uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

- w/w prezentacja stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 

  

O godz. 15.22 z sali obrad wyszedł pan Michał Piast 

O godz. 15.24 do sali obrad wróciła pan Michał Piast 

O godz. 15.40 z sali obrad wyszedł pan Andrzej Waśko 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że otrzymał wniosek radnych w sprawie 

wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, następnie Pan Wójt odniósł 

się do tego wniosku i zawnioskował o przyjęcie projektu uchwały w zaproponowanej wersji. 

 

O godz. 15.43 do sali obrad wróciła pan Andrzej Waśko 

 

Następnie odbyła się dyskusja w temacie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W dyskusji udział wzięli: 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk, 

 radny Artur Podczasiak, 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz.  

 

O godz. 15.48 z sali obrad wyszedł pan Ryszard Kusak 

O godz. 15.51 do sali obrad wróciła pan Ryszard Kusak 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.  

Przerwa od godz. 15.53 do godz. 16.24 

Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Ad. 9 – c.d.  

Podjęcie uchwał: 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni otrzymali ksero wniosku  radnych: Sylwestra 

Bentkowskiego, Haliny Musiał, Marcina Wojcieszyńskiego. 

 

Radny Marcin Wojcieszyński odczytał:  

 wniosek radnych: Sylwestra Bentkowskiego, Haliny Musiał, Marcina Wojcieszyńskiego w 

sprawie wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

- w/w wniosek stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz ponownie odniósł się do wniosku radnych w sprawie 

wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

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

 wnioskiem radnych: Sylwestra Bentkowskiego, Haliny Musiał, Marcina Wojcieszyńskiego w 

sprawie wprowadzenia zmiany do projektu 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: 3 głosów „za”, 12 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”  

nie przyjęła w/w wniosku. 

 

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: 12 głosów „za”, 3głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – IX/84/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG - XLIX / 575 / 18 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 18 października 2018r. w sprawie przekazania nakładów 

finansowych poniesionych na wykonanie przebudowy zjazdu z terenu ZPO na drogę 

powiatową, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG - XLIX / 575 / 18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

18 października 2018r. w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie 

przebudowy zjazdu z terenu ZPO na drogę powiatową, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w 

Bolechowicach 
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W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – IX/85/19 w sprawie zmiany uchwały NR RG - XLIX / 575 / 18 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 18 października 2018r. w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na wykonanie przebudowy zjazdu z terenu ZPO na drogę powiatową, na rzecz Zespołu 

Placówek Oświatowych w Bolechowicach 

 

5) Podjęcie uchwały 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 

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

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 – IX/86/19 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 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Sitkówka-Nowiny za 2018 rok 

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

uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sitkówka-Nowiny za 

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 – IX/87/19  w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie 

Sitkówka-Nowiny za 2018 rok 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Kowala Mała w obrębie 

geodezyjnym Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy  
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Odbyła się dyskusja w temacie rozszerzenia działalności kopalni „Lafarge”. W dyskusji udział wzięli:  

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk, 

 Radny Sylwester Bentkowski, 

 Sławomir Sobczyk - zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. 

 

O godz. 16.42 z sali obrad wyszedł radny Artur Podczasiak 

O godz. 16.43 do sali obrad wrócił radny Artur Podczasiak 

O godz. 16.43 z sali obrad wyszedł dyrektor Tomasz Błaszczyk 

 

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

projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Kowala Mała w obrębie geodezyjnym 

Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

Uchwałę Nr RG – IX/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Kowala Mała w obrębie geodezyjnym 

Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy  

 

Ad. 10 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił pisma adresowane do Rady Gminy:  

 wniosek Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy 

Sitkówka-Nowiny” dla pana Władysława Zapały (Sołtys Sołectwa Wola Murowana) 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana Władysława Zapałę czy wyraża zgodę na rozpoczęcie 

procedury nadania mu tytułu ”Honorowego Obywatela Gminy Sitkówka-Nowiny”.  

Pan Władysław Zapała wyraził zgodę. 

 

 pismo - wniosek o wypracowanie opinii przez komisje stałe rady gminy w sprawie umorzenia 

zaległości z tytułu opłaty za CO mieszkance Nowin, 

 sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2018 rok  

(w/w sprawozdanie będzie przedmiotem obrad rady w miesiącu maju br.) 

 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 

(radni otrzymali w/w sprawozdanie a będzie ono przedmiotem sesji absolutoryjnej) 

 interpelacje, zapytania, wnioski radnych i  odpowiedzi na nie 
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(w/w znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy) 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni zapoznali się z większością z w/w pism na 

posiedzeniach komisji.  

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przypomniał radnym i pracownikom Urzędu Gminy o 

zbliżającym się terminie składania oświadczeń majątkowych – tj. 30 kwietnia br. 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

1. temat utrzymania w porządku dróg i chodników po zimie: 

 radna Renata Posłowska 

2. temat zmiany trasy kursowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy:  

 radna Halina Musiał  

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi) 

 

O godz. 16.43 do sali obrad wrócił dyrektor Tomasz Błaszczyk 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz: 

 zaprosił obecnych na  „Gminny Dzień Strażaka”  i przekazanie remizy  dla OSP Szewce- 

Zawada - 12 maja br. 

 poinformował, że od dnia 6 maja br. rozpoczynają się wybory sołtysów i przewodniczącego 

zarządu osiedla, 

 zaprosił do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym - 26 maja br. 

 poinformował o akcji sprzątania rzeki Bobrzy i podziękował wszystkim biorącym w niej 

udział. 

 

Ad. 11 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 17.07  Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął obrady IX 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  

 Zał. Nr 3 – Prezentację nt. gospodarki odpadami w gminie Sitkówka-Nowiny 
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 Zał. Nr 4 – Wniosek radnych: Sylwester Bentkowski, Halina Musiał, Marcin Wojcieszyński w sprawie 

wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczył: 

                                                                             

          Alina Jedynak                      Zbigniew Pyk  


