Protokół Nr VIII/19
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 25 marca 2019 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.06, zakończenie godzina 17.14
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 Tomasz Gruszczyński – radny Powiatu Kieleckiego,
 Pan Tomasz Zboch – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach,
 Pan Wojciech Czub – projektant ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-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, promocji gminy,
 mieszkańcy.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Stan bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny –
informacja za 2018 rok.
8. Informacja z realizacji Programu Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2018.
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9. Sprawozdanie z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-Nowiny za 2018 rok.
11. 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 SitkówkaNowiny na lata 2019-2025
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 27 grudnia 2018r.,

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok
4) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG - V/36/18 z dnia
27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok
2019
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Sitkówka-Nowiny,
w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ na 2019 rok
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu
7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu
8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIX/228/16 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Nr 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny,
dotyczącej uchwalonej uchwałą Nr RG-XXXII/280/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia
26 czerwca 2013 r. zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny Zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - plan D"
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 21 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"
11) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Sitkówka-Nowiny
12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy
13) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki
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Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny
14) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok”
15) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2019-2021
16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku
12. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
13. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji
Obrady VIII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 15.06
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, Radnego Powiatu
Kieleckiego Tomasza Gruszczyńskiego dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
mieszkańców oraz pana Tomasza Zboch z MZD w Kielcach.

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.
Do porządku obrad uwag i propozycji nie zgłoszono.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu z VII sesji
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu
z VII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 lutego 2019 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”.
3

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
- informacja z realizacji zadań Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
Podczas przedstawiania sprawozdania przez Wójta Gminy na obrady sesji przybył pan Wojciech
Czub – projektant ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny
Pan Wójt przedstawił również informacje nt. spraw bieżących:
1. 28 lutego br. Kongres Ekologii Powietrza – wygłoszenie referatu na temat ekologii, czystego
powietrza i zadań realizowanych w ramach tego zagadnienia na terenie gminy SitkówkaNowiny;
2. 17 marca br. Ogólnoświatowe wyzwanie TrashTag Challenge – wraz z mieszkańcami gminy
sprzątanie okolic Woli Murowanej;
3. 24 marca br. został otwarty sezon rowerowy na terenie gminy - Inauguracja Zakręconych!
Rodzinnych Rajdów Rowerowych;
4. 4 i 19 marca br. spotkanie z przedstawicielami firmy Trasbud (tj. projektant i wykonawca
ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny) i mieszkańcami msc. Zgórsko dot.
przebiegu ścieżki rowerowej.
Następnie odbyła się dyskusja w temacie przebiegu ścieżki rowerowej na terenie gminy SitkówkaNowiny. W dyskusji udział wzięli:
 Pan Tomasz Zboch – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach,
O godz. 15.31 z sali obrad wyszedł radny Artur Podczasiak
O godz. 15.33 do sali obrad wrócił radny Artur Podczasiak
 Pan Wojciech Czub – projektant ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny;
 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz,
 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk,
 radny Krzysztof Seweryn,
O godz. 15.46 z sali obrad wyszedł Sołtys Stanisław Kobiec
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radny Tadeusz Kucharczyk.

O godz. 15.51 do sali obrad wrócił Sołtys Stanisław Kobiec
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował panu Tomaszowi
Zboch i panu Wojciechowi Czub za przybycie na dzisiejszą sesję rady.

O godz. 15.52 z sali obrad wyszli:


pan Tomasz Zboch, pan Wojciech Czub, Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, pani Marta
Herbergier

Ad. 6
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że w okresie między sesjami nie odbyło
się Zgromadzenie MZWiK w Kielcach.

Ad. 7
Stan bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny –
informacja za 2018 rok
- w/w informacje w załączeniu do protokołu
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk usprawiedliwił nieobecność na sesji Komendanta
Gminnego OSP. Dodał, że pan Komendant uczestniczył w posiedzeniu komisji Bezpieczeństwa,
Polityki Społecznej i Zdrowia oraz odpowiadał na pytania radnych. Natomiast do sprawozdania na
temat bezpieczeństwa publicznego radni nie zgłosili pytań i w związku z powyższym kierownik
Posterunku Policji w Nowinach nie uczestniczy w dzisiejszej sesji. Pan kierownik również
uczestniczył w posiedzeniu komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia.
W dyskusji nt. małego zainteresowania sytuacją straży w gminie przez radnych, pracowników urzędu
gminy i pana Wójta oraz funkcjonowania dwóch jednostek w OSP w sołectwie Szewce-Zawada,
udział wzięli:


radny Sylwester Bentkowski



Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk



radny Artur Podczasiak

O godz. 16.00 do sali obrad wrócili: Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, pani Marta Herbergier


Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek
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W dyskusji nt. braku obsady kadrowej i podjęcia rozmów z władzami powiatowymi i wojewódzkimi
w celu przywrócenia działalności Posterunku Policji w Nowinach, udział wzięli:


radny Artur Podczasiak



Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz



radna Renata Posłowska



Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk

Ad. 8
Informacja z realizacji Programu Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2018
- w/w informacja w załączeniu do protokołu
Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 9
Sprawozdanie z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2018 rok
- w/w informacja w załączeniu do protokołu
Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 10
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-Nowiny za 2018 rok
- w/w informacja w załączeniu do protokołu
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.
Przerwa od godz. 16.09 do godz. 16.19.
Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy.
Po przerwie nieobecni: radna Edyta Giemza, sołtys Ewa Fudali.

Ad. 11
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny
na 2019 rok
W dyskusji nad w/w projektem uchwały udział wzięli:
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1. temat wzrostu dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Nowinach:


radna Halina Musiał

O godz. 16.20 po przerwie na obrady sesji wróciły: radna Edyta Giemza, sołtys Ewa Fudali


dyrektor ZGKiM pan Tomasz Błaszczyk



radny Artur Podczasiak



Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk

2. temat dotacji na prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej:


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 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 – VIII/66/19 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 SitkówkaNowiny 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 – VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SitkówkaNowiny na lata 2019–2025.
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3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 27 grudnia 2018r., 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 zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27
grudnia 2018r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów
budżetowych 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 – VIII/68/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 27 grudnia 2018r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG - V/36/18 z dnia 27
grudnia

2018r.

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 wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG - V/36/18 z dnia 27 grudnia 2018r. 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 – VIII/69/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG - V/36/18 z dnia 27
grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2019.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy SitkówkaNowiny, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ na
2019 rok
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Sitkówka-Nowiny, w ramach
członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ na 2019 rok.
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 – VIII/70/19 w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy SitkówkaNowiny, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ na 2019 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu
(wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie inwestycji budowy ścieżki rowerowej nt. gminy
wzdłuż drogi powiatowej Nr 0278T)

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – VIII/71/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.
7) Podjęcie

uchwały

w

sprawie

udzielenia

pomocy

rzeczowej

Województwu

Świętokrzyskiemu
(wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie inwestycji budowy ścieżki rowerowej nt. gminy
wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762)

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – VIII/72/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu
Świętokrzyskiemu.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego 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 środka trwałego 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 – VIII/73/19 w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIX/228/16 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 21
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny,
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dotyczącej uchwalonej uchwałą Nr RG-XXXII/280/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 26 czerwca 2013 r. zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny
Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIX/228/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30
maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 21 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, dotyczącej uchwalonej uchwałą Nr RGXXXII/280/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2013 r. zmiany Nr 5 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce Tereny Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D".
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – VIII/74/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIX/228/16 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 21
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, dotyczącej
uchwalonej uchwałą Nr RG-XXXII/280/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2013 r.
zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod
nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D".
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 21 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmiany numer 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej plan D".
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – VIII/75/19 w sprawie zmiany numer 21 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D".
11) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Sitkówka-Nowiny
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Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – VIII/76/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Sitkówka-Nowiny.
12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – VIII/77/19 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy.
13) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w gminie Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – VIII/78/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny.
14) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania
bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok”
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych
na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok”.
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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 – VIII/79/19 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok”.
15) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2019-2021
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – VIII/80/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2019-2021.
16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej w 2018 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – VIII/81/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku.

Ad. 12
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił pisma adresowane do Rady Gminy:


pismo z Fundacji Zdziśka Miśka „Błękitny Promyk Nadziei” dot. projektu pn. „Podniesienie
kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w woj. świętokrzyskim”;



pismo od Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej dot. projektów ustaw o ochronie zwierząt, systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt
gospodarskich oraz oczekiwań rolników względem pszczelarzy i odwrotnie;



pismo od mieszkańca Trzcianek (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady Gminy)
dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie progów zwalniających w msc.
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Trzcianki;


pismo z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach dot. wsparcia
finansowego zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego;

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że w dniu 26 marca br. podczas spotkania
wójtów, burmistrzów Związku Gmin Powiatu Kieleckiego Zlewni Górnej Nidy planowane jest
wypracowanie wspólnego stanowiska w temacie wspierania policji czy Państwowej Straży
Pożarnej.


interpelacje, zapytania, wnioski radnych tj. Agnieszki Stępień i Edyty Giemzy, oraz
odpowiedzi;



pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - projekt wystąpienia pokontrolnego z
kontroli przeprowadzonej w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Gminy w
latach 2017-2018.

- w/ w pisma do wglądu w biurze rady gminy
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni zapoznali się z większością z w/w pism na
posiedzeniach komisji.
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.
W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli:
1. temat dotacji do wymiany źródeł ciepła i dofinansowania do fotowoltaiki:


mieszkaniec gminy



Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi)

2. temat usunięcia chemikaliów (odpadów) z działki przy ul. Perłowej:


radna Halina Musiał



Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi)

3. temat budowy wieży - masztu telefonii komórkowej na działce obok kościoła w Nowinach:


Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny Krystyna Janiec



Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi)

Radna Halina Musiał:


zwracając się do radnego Powiatu Kieleckiego Tomasza Gruszczyńskiego, poprosiła o
interwencję do odpowiednich służb w Starostwie – o czyszczenie chodników i dróg
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powiatowych z zalegającego piachu po zimie ul. Przemysłowa, ul. Perłowa, ul. Kolejowa


zwracając się do dyrektora ZGKiM w Nowinach Tomasza Błaszczyka poprosiła o
czyszczenie chodników i dróg gminnych

Radny Artur Podczasiak zwracając się do radnego Powiatu Kieleckiego Tomasza Gruszczyńskiego,
poprosił aby podczas komisji objazdowej po drogach powiatowych, zwrócić uwagę na oznaczenie
poziome na tych drogach (tj. linia ciągła, linia przerywana, przejścia dla pieszych).

Ad. 13
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 17.14

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad

zamknął obrady VIII 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 oraz
informacja z realizacji zadań Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Protokół sporządziła:

Alina Jedynak

Obradom przewodniczył:

Zbigniew Pyk
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