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 Protokół Nr V/18 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny  

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 27 grudnia 2018 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 14.05, zakończenie godzina 16.32. 

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, 

 Sołtysi z terenu gminy (nieobecny Władysław Zapała) oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla 

Nowiny, 

 Pan Andrzej Waśko - kierownik 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,  

 Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy, 

 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ, 

 mieszkańcy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Podjęcie uchwał: 

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

2018 rok 
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2) 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 

3) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 

lata 2019-2025 

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok: 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy 

d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków 

e) dyskusja nad projektem budżetu 

f) głosowanie wniosków 

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej 

5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych 

zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok  

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie  zasad udzielania dotacji celowej na wymianę 

źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92) 

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

11) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 

2019 

12) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Sitkówka-Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej - plan A+B+C" 

14) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie 

nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie placu zabaw  dz. nr ewid. 256 w m. Bolechowice,  

na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej na placu zabaw na terenie  dz. nr ewid. 256 w  m. 
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Bolechowice, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż zestawu zabawowego Olimpia na placu zabaw na dz. nr ewid. 202 w  m. Szewce, na 

rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach 

17) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzenia zabawowego linarium Jodełka na placu zabaw na dz. nr ewid. 72/142 

w m. Sitówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

18) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

19) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż zestawu zabawowego „sieć rybacka” na placu zabaw na działce nr ewid. 533/181 

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

20) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzenia typu  „street workout” na terenie siłowni zewnętrznej  na działce nr ewid. 

533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nowinach 

21) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na budowę 

ogrodzenia wokół siłowni zewnętrznej i barierki przy altanie rekreacyjnej na działce nr ewid. 

533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nowinach 

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

zabaw, utworzonych  w  m. Wola Murowana  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Nowinach 

23) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

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

półrocze 2019 roku 

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

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2019 roku 

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

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2019 roku 

8. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji 
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Obrady V sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 14.05 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk. 

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 i media lokalne. 

 

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 Zbigniew Pyk przedstawił porządek obrad.  

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawnioskował o: 

 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 7 ust.27 – Podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do partnerstwa projektowego oraz przygotowania i 

wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach osi priorytetowej 9. – Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014–2020. 

Projekt w/w uchwały radni otrzymali na skrzynki e-mailowe.  

 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk zarządził głosowanie nad 

wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 7 ust. 27 – Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Sitkówka-Nowiny do partnerstwa projektowego oraz przygotowania i wspólnej realizacji projektu 

pozakonkursowego w ramach osi priorytetowej 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 

Poddziałania 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. 

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 7 ust.27: 

 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do partnerstwa 

projektowego oraz przygotowania i wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach 

osi priorytetowej 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 – Rozwój 

wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. 

 

W związku z powyższym porządek sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Podjęcie uchwał: 

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

2018 rok 

2) 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 

3) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 

lata 2019-2025 

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok: 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy 

d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków 

e) dyskusja nad projektem budżetu 

f) głosowanie wniosków 

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej 

5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych 

zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok  

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie  zasad udzielania dotacji celowej na wymianę 

źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92) 

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

11) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 

2019 
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12) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-

Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 

z tych obiektów 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej - plan A+B+C" 

14) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie 

nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie placu zabaw  dz. nr ewid. 256 w m. Bolechowice,  na 

rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej na placu zabaw na terenie  dz. nr ewid. 256 w  m. 

Bolechowice, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż zestawu zabawowego Olimpia na placu zabaw na dz. nr ewid. 202 w  m. Szewce, na 

rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach 

17) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzenia zabawowego linarium Jodełka na placu zabaw na dz. nr ewid. 72/142 w m. 

Sitówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

18) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

19) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż zestawu zabawowego „sieć rybacka” na placu zabaw na działce nr ewid. 533/181 

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

20) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzenia typu  „street workout” na terenie siłowni zewnętrznej  na działce nr ewid. 

533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nowinach 

21) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na budowę 

ogrodzenia wokół siłowni zewnętrznej i barierki przy altanie rekreacyjnej na działce nr ewid. 

533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nowinach 

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

zabaw, utworzonych  w  m. Wola Murowana  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Nowinach 

23) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

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

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

I półrocze 2019 roku 

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

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2019 roku 

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

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2019 roku 

27) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do partnerstwa 

projektowego oraz przygotowania i wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach 

osi priorytetowej 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 – Rozwój 

wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 

8. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z IV sesji 

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

Sitkówka-Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

Ad. 5 

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym 

- informacja nt. zadań inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

 

Pan Wójt przedstawił również informacje nt. spraw bieżących: 

 10 grudnia br. powołanie pana Ryszarda Kusaka na Sekretarza Gminy  

 12 grudnia br. spotkanie z klubami sportowymi z terenu gminy 

 15 grudnia br. Kiermasz Bożonarodzeniowy  

 17 grudnia br. spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy 

 spotkania opłatkowe 

 20 grudnia br. przyznanie wyróżnienia dla gminy od Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego za inwestycje w poprawę infrastruktury sportowej (tj. za rozbudowę 

stadionu) 
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Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił informacje nt.:  

 Zgromadzenia Wspólników spółki Wodociągi Kieleckich (powołanie nowych członków Rady 

Nadzorczej), 

 spotkania Stowarzyszenia Geoland Świętokrzyski (aplikacja do międzynarodowej sieci 

UNESCO geoparków). 

 

W dyskusji udział wzięli: 

 radna Halina Musiał (środki na zadanie inwestycyjne niezrealizowane w 2018 roku – ciągi 

pieszo-jezdne w msc. Trzcianki) 

 Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur (udzieliła odpowiedzi) 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwał: 

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

na 2018 rok 

 

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

 Radna Halina Musiał 

 Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur 

 

Wobec braku dalszych pytań i 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 – V/26/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 

2018 rok. 

 

2) 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. 
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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 – V/27/18 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. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny 

na lata 2019-2025 

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

 Radna Halina Musiał 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 

O godz. 14.32 na obrady sesji przybył dyrektor Jacek Chudzicki 

 

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

projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 

2019-2025. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/28/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny 

na lata 2019-2025. 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur odczytała: 

 projekt uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2019 rok. 

 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur odczytała: 

 Uchwałę Nr 2971/2018 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 14 grudnia 2018 roku 

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

(opinia pozytywna) 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 

 

c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy 
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Radna Edyta Giemza - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię Komisji dot. projektu 

budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu 

 

Radny Artur Podczasiak - Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odczytał opinię Komisji dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu 

 

Radny Krzysztof  Seweryn - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i 

Zdrowia odczytał opinię Komisji dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu 

 

Radny Damian Milewski - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał opinię 

Komisji dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu 

 

Radna Renata Krzysiek-Nowakowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odczytała opinię Komisji dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu 

 

d) stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz podziękował za pozytywne opinie dot. projektu budżetu 

Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok. Wyraził nadzieję, iż budżet zostanie przyjęty w 

zaproponowanej formie i będzie on wspólnie realizowany w 2019 roku. Dodał, że budżet w ciągu roku 

pewnie będzie ulegał zmianie.  

 

e) dyskusja nad projektem budżetu 

W dyskusji nad projektu budżetu udział wzięli: 

 Radny Marcin Wojcieszyński (wzrost zadłużenia gminy) 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi) 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny Krystyna Janiec (doposażenie - zakup urządzeń do 

placu zabaw w Nowinach) 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi) 

 Radna Halina Musiał (modernizacja placu zabaw przy ul. Perłowej, środki na zadania 

inwestycyjne w msc. Trzcianki, wydatki na oświatę w gminie, wysokość dotacji dopłaty na 

wymianę źródeł ciepła na ekologiczne) 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi) 
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 Radny Krzysztof Seweryn (dopłaty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne i program 

„Czyste Powietrze”) 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (msc. Trzcianki - budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. 

Leonów w stronę tunelu PKP, rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leonów, ul. Jodłowa, 

przebudowa odcinków dróg ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa, ul. Olchowa, ul. Leonów, plac 

zabaw ul. Perłowa, wody opadowe w msc. Trzcianki) 

 

f) głosowanie wniosków 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że nie wpłynęły żadne wnioski. 

 

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej 

Przewodniczący Rady Gminy zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/29/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz podziękował za przyjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Dodał, że budżet będzie wspólnie realizowany w 2019 roku. Stwierdził, że rozumie pewne wątpliwości 

i głosy sprzeciwu wobec uchwały budżetowej i jest to dla Wójta sygnał do tego, żeby w taki sposób 

działać i realizować budżet, aby pokazać, że ten budżet da się zrealizować w takie formie. Dodał, że 

budżet jest realizowany dla satysfakcji mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.  

Przerwa od godz. 15.29 do godz. 15.42. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

Po przerwie nieobecni: Zastępca Wójta Łukasz Barwinek, dyrektor Tomasz Błaszczyk, dyrektor 

Jacek Kania, dyrektor Jacek Chudzicki, kierownik Andrzej Waśko, Skarbnik Gminy Joanna 

Młynarczyk-Kusińska. 

 

Ad. 7 - c. d.  

Podjęcie uchwał: 

5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

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

uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów 

budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok. 

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 – V/30/18 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych 

zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok. 

 

O godz. 15.44 po przerwie na obrady sesji wrócił Zastępca Wójta Łukasz Barwinek 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę 

źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92) 

 

O godz. 15.45 po przerwie na obrady sesji wrócił kierownik Andrzej Waśko 

 

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

 Radna Halina Musiał 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 

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

projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu 

ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. 

Św. z 2017r. poz. 92). 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/31/18 w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie  zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł 

ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. 

Urz. Woj. Św. z 2017r. poz. 92). 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

(150.000 zł - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T – ul. Perłowa z ul. Białe Zagłębie w msc. 

Nowiny) 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk zabrał głos w temacie realizacji w/w zadania 

inwestycyjnego. 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 
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uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/32/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

(100.000 zł – Budowa msc. postojowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0378T – ul. Przemysłowa w msc. 

Nowiny) 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz omówił projekt w/w uchwały. 

 

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

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/33/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

(80.000 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T w msc. Szewce) 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz omówił projekt w/w uchwały. 

 

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

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/34/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

(6.000 zł na program „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”) 

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

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/35/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 
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11) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie 

Sitkówka-Nowiny na rok 2019 

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

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2019. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/36/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2019. 

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Sitkówka-Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i 

zasad korzystania z tych obiektów 

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

uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/37/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-

Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów. 

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 17 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C" 

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

uchwały w sprawie zmiany 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

plan A+B+C". 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 
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Uchwałę Nr RG – V/38/18 w sprawie zmiany 17 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C". 

 

14) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie placu zabaw  dz. nr ewid. 256 w m. 

Bolechowice,  na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice 

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

uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie nawierzchni ze 

sztucznej trawy na terenie placu zabaw  dz. nr ewid. 256 w m. Bolechowice,  na rzecz Zespołu 

Placówek Oświatowych w m. Bolechowice. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/39/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie placu zabaw  dz. nr ewid. 256 w m. 

Bolechowice,  na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice. 

 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej na placu zabaw na terenie  dz. nr ewid. 256 w  

m. Bolechowice, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice 

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

uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż huśtawki 

wahadłowej podwójnej na placu zabaw na terenie  dz. nr ewid. 256 w  m. Bolechowice, na rzecz 

Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/40/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i 

montaż huśtawki wahadłowej podwójnej na placu zabaw na terenie dz. nr ewid. 256 w  m. 

Bolechowice, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice. 

 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż zestawu zabawowego Olimpia na placu zabaw na dz. nr ewid. 202 w  m. Szewce, 

na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach 

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

uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż zestawu 

zabawowego Olimpia na placu zabaw na dz. nr ewid. 202 w  m. Szewce, na rzecz Gminnego Ośrodka 
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Kultury "Perła" 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 – V/41/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i 

montaż zestawu zabawowego Olimpia na placu zabaw na dz. nr ewid. 202 w  m. Szewce, na rzecz 

Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach. 

 

17) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzenia zabawowego linarium Jodełka na placu zabaw na dz. nr ewid. 72/142 

w m. Sitówka, 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 nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż urządzenia 

zabawowego linarium Jodełka na placu zabaw na dz. nr ewid. 72/142 w m. Sitówka, 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 – V/42/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i 

montaż urządzenia zabawowego linarium Jodełka na placu zabaw na dz. nr ewid. 72/142 w m. 

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

 

18) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Sitkówka, 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 nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż urządzeń 

siłowni zewnętrznej w m. Sitkówka, 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 – V/43/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i 

montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Nowinach. 
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19) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż zestawu zabawowego „sieć rybacka” na placu zabaw na działce nr ewid. 533/181 

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

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

uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż zestawu 

zabawowego „sieć rybacka” na placu zabaw na działce nr ewid. 533/181 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 – V/44/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i 

montaż zestawu zabawowego „sieć rybacka” na placu zabaw na działce nr ewid. 533/181 w m. 

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

 

20) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzenia typu  „street workout” na terenie siłowni zewnętrznej  na działce nr 

ewid. 533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nowinach 

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

uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż urządzenia 

typu  „street workout” na terenie siłowni zewnętrznej  na działce nr ewid. 533/181 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 – V/45/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i 

montaż urządzenia typu  „street workout” na terenie siłowni zewnętrznej  na działce nr ewid. 533/181 

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

 

21) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na budowę 

ogrodzenia wokół siłowni zewnętrznej i barierki przy altanie rekreacyjnej na działce nr 

ewid. 533/181 w m. Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nowinach 

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

uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na budowę ogrodzenia wokół 

siłowni zewnętrznej i barierki przy altanie rekreacyjnej na działce nr ewid. 533/181 w m. Nowiny, 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 – V/46/18 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na budowę 

ogrodzenia wokół siłowni zewnętrznej i barierki przy altanie rekreacyjnej na działce nr ewid. 533/181 

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

 

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

zabaw, utworzonych  w  m. Wola Murowana  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Nowinach 

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

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

w  m. Wola Murowana  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 – V/47/18 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu 

zabaw, utworzonych  w  m. Wola Murowana  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Nowinach. 

 

23) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

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

uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i 

Kanalizacji w Kielcach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/48/18 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

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

na I półrocze 2019 roku 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2019 

roku. 
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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 – V/49/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I 

półrocze 2019 roku. 

 

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

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2019 roku 

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

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

I półrocze 2019 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/50/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2019 roku. 

 

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

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2019 roku 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I 

półrocze 2019 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/51/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2019 roku. 

 

27) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do partnerstwa 

projektowego oraz przygotowania i wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w 

ramach osi priorytetowej 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 

9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 

 

Zastępca Wójta Łukasz Barwinek omówił projekt w/w uchwały. 

 

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

 Radny Krzysztof Seweryn 

 Zastępca Wójta Łukasz Barwinek 
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Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad 

projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do partnerstwa projektowego 

oraz przygotowania i wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach osi priorytetowej 9. – 

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–

2020. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – V/52/18 w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do partnerstwa 

projektowego oraz przygotowania i wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego w ramach osi 

priorytetowej 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 – Rozwój wysokiej 

jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014–2020. 

 

Ad. 8 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

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

 pismo od dyrektora Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ - zestawienie ilości deklaracji 

składanych w Przychodni Nowiny w okresie 01.01.2013 r.-30.11.2018 r.  

(radni otrzymali powyższe pisma na e-maile) 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

 Radny Tadeusz Kucharczyk (temat zamontowania parawanu przy ogródkach działkowych w 

Nowinach) 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi) 

 

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

 pismo z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód dot. uchwał Rady Gminy dot. wysokości opłat 

za zatrzymywanie się przewoźników na gminnych przystankach komunikacyjnych; 

 pismo od Wojewody Świętokrzyskiego dot. składania oświadczeń majątkowych. 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

 Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny Krystyna Janiec (tematy: budowa masztu telefonii 

komórkowej koło kościoła w Nowinach, nasadzenie drzew na placu zabaw w Nowinach, 

czasowe zamknięcie przychodni w Sitkówce) 
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 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi) 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska (temat: II-ga linia zabudowy w Kowali) 

 Pan Andrzej Waśko (udzielił odpowiedzi) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk złożył wszystkim życzenia noworoczne. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz:  

 podziękował za współpracę w roku 2018 i za przyjęcie budżetu na rok 2019, 

 podziękował radnym za włączenie się do akcji „Szlachetna Paczka”, 

 zaprosił wszystkich na Orszak Trzech Króli, który odbędzie się w dniu 6 stycznia 2019 r.  

 złożył wszystkim życzenia noworoczne. 

 

Ad. 9 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 16.32  Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął obrady V 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 – Uchwała Nr 2971/2018 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 14 grudnia 2018 

roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok; 

 Zał. Nr 4 – opinia Komisji Rewizyjnej dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok; 

 Zał. Nr 5 – opinia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. projektu budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2019 rok; 

 Zał. Nr 6 – opinia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia dot. projektu budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2019 rok; 

 Zał. Nr 7 – opinia Komisji Skarg, Wniosków i Opinii dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2019 rok; 

 Zał. Nr 8 – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2019 rok; 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczył: 

                                                                             

          Alina Jedynak                      Zbigniew Pyk  


