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 Protokół Nr VI/19 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny  

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 28 stycznia 2019 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.04, zakończenie godzina 16.11. 

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), 

 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 Tomasz Błaszczyk– dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach, 

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

 mieszkańcy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z V 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 

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 zmiany uchwały NR RG-IV/22/18 Rady Gminy Sitkówka-



 2 

Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 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, jak również  

trybu ich pobierania 

4) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

modernizację dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku 

Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych 

w Bolechowicach 

5) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Ośrodka 

Kultury "Perła" w Nowinach 

6) 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 

8. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji 

Obrady VI sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 15.04 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk. 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk powitał Radnych, Zastępcę Wójta Gminy, pracowników 

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

kierowników jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańców i media lokalne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć śp. Pawła Adamowicza 

Prezydenta Miasta Gdańska. 

Wszyscy obecni uczcili minutą ciszy pamięć śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska. 

 

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. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił porządek obrad.  
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Do porządku obrad uwag i propozycji nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z V sesji 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk zapytał czy są uwagi do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z V sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Wójta 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta w okresie 

międzysesyjnym 

- informacja stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

 

Zastępca Wójta przedstawił również informacje nt. spraw bieżących: 

 rozstrzygnięcia konkursów ofert w zakresie wspierania realizacji zadań organizacji 

pozarządowych  

 6 stycznia - Orszak Trzech Króli  

 12 styczeń - II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

 VII Przegląd Kolęd i Pastorałek  

 24 styczeń - Turniej Gier Elektronicznych FIFA 

 24 styczeń – został ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika CUW w Nowinach   

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że w okresie miedzy sesjami nie odbyło 

się Zgromadzenie MZWiK. Jest ono zaplanowane na dzień 30 stycznia 2019 r. gdzie m.in. jednym z 

pkt porządku obrad będzie podjęcie uchwały budżetowej Związku, w której dla Gminy Sitkówka-

Nowiny jest zaplanowana dotacja celowa na inwestycje wodno-kanalizacyjne w wysokości 

424.683,48 zł. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Ad. 7 

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 – VI/53/19 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 – VI/54/19 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 zmiany uchwały NR RG-IV/22/18 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 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, jak również  trybu ich pobierania 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-IV/22/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia  

4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
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dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również  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 – VI/55/19 w sprawie zmiany uchwały NR RG-IV/22/18 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 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, jak również  trybu ich pobierania. 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

modernizację dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w 

budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek 

Oświatowych w Bolechowicach 

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

uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na modernizację dachu wraz z 

adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w 

Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – VI/56/19 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

modernizację dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu 

Placówek Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w 

Bolechowicach. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Ośrodka 

Kultury "Perła" w Nowinach 

 

O godz. 15.34 obrady sesji opuścił kierownik GOPS Marcin Król 

 

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

uchwały w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w 

Nowinach. 

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 – VI/57/19 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Gminnego Ośrodka 

Kultury "Perła" w Nowinach. 

 

6) 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 – VI/58/19 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

Ad. 8 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

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

 zaproszenie od Zarządu OSP w Kowali na zebranie sprawozdawcze  – 9 lutego br. godz. 17.00 

remiza OSP Kowala; 

 z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód dot. uchwał Rady Gminy dot. warunków podłączenia 

do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej + odpowiedź;  

 od mieszkańców Szewc (pismo do wiadomości Rady Gminy, adresowane do SKO w Kielcach 

za pośrednictwem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny) - odwołanie od decyzji; 

 2 pisma od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Kielcach - 

Postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych; 

 od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jst; 

 od radnej Renaty Posłowskiej i mieszkańców Kowali Małej (pismo adresowane do Wójta 

Gminy i Rady Gminy) dot. wybudowania placu zabaw w Kowali Małej; 

- w/ w pisma do wglądu w biurze rady gminy 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni zapoznali się z w/w pismami na posiedzeniach 

komisji.  
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W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

1. temat projektu realizowanego wspólnie z Gminą Piekoszów dot. źródeł energii oraz  dotacji na 

wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny oraz modernizacja kotłowni w 

Nowinach: 

 mieszkaniec gminy 

 Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek  

 Kierownik Referatu Infrastruktury Andrzej Waśko 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 radny Artur Podczasiak 

 radna Halina Musiał 

Ustalono, że mieszkaniec gminy zostanie poinformowany przez Przewodniczącego Komisji 

Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Artura Podczasiaka o posiedzeniu tejże komisji, gdzie 

powyższy temat zostanie omówiony. 

2. temat dalszej modernizacji drogi w Woli Murowanej:  

 Sołtys Sołectwa Wola Murowana Władysław Zapała  

 Kierownik Referatu Infrastruktury Andrzej Waśko (udzielił odpowiedzi) 

 

Ad. 9 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 16.11  Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął obrady VI 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 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczył: 

                                                                             

          Alina Jedynak                      Zbigniew Pyk  


