Protokół Nr X/19
z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
z dnia 27 maja 2019 roku
Obecni wg załączonej listy obecności.
Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.00, zakończenie godzina 16.24
Protokolant: Agnieszka Żurawek – pracownik ds. Obsługi Sekretariatu Urzędu Gminy
Sitkówka-Nowiny.

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 Władysław Zapała z żoną – wieloletni sołtys Woli Murowanej,
 Pani Grażyna Górecka – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych,
 Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 Pan Sławomir Sobczyk - zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
 Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach,
 Pan Jacek Kania – dyrektor GOK-u w Nowinach,
 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Nowinach
 Pan Michał Piast - p.o dyrektora SPZOZ w Nowinach,
 Pani Justyna Skrzypczyk – p.o. kierownik CUW w Nowinach,
 Pani Marta Herbergier – pracownik ds. nawiązywania współpracy, mediów, promocji
gminy,
 Pan Henryk Milcarz – Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego,
 Pan Zenon Janus – Radny Powiatu Kieleckiego,
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Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2018 rok.
1. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy
Sitkówka-Nowiny.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny z Regionalnej
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
3) 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.
4) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego –
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty
nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci
i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie
wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/2018 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
2. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
3. Zakończenie obrad sesji
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Ad. 1
Otwarcie sesji
Obrady X sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz.
15.00 Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk.
Przewodniczący Rady Zbigniew Pyk powitał Radnych, Wójtów Gminy, Panią Zastępcę
Skarbnika, Sekretarza, Panią Mecenas, Sołtysów z terenu Gminy, Dyrektorów i Kierowników
jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Gminy, szczególnie przywitał
sołtysa Pana Władysława Zapałę z żoną, Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Pana
Henryka Milacarza oraz Radnego Powiatu Kieleckiego Pana Zenona Janus.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk z okazji Dnia Samorządowca złożył
życzenia wszystkim którzy pracują w jednostkach samorządowych w urzędzie gminy i
jednostkach podległych gminie oraz wszystkim osobom związanym z samorządem.
Klauzula informacyjna dotycząca obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny znajduje się w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz przy wejściu do sali konferencyjnej

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 13 radnych. Nieobecny jest Radny Marcin
Wojcieszyński.

Ad. 3
Przedstawienie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił porządek obrad i poinformował o
propozycji Wójta Gminy Sebastiana Nowaczkiewicz wprowadzenia do porządku obrad sesji
dwóch projektów uchwał;
 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 9 ust.7 - podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
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 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 9 ust.8 - podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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
zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 9 ust.7 - podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków:
rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i
określenie wynagrodzenia za inkaso.
Radni głosowali jednogłośnie, tj. 13 głosów „za”.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie:
 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 9 ust.8 - podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji pkt 9 ust.8 - podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Radni głosowali jednogłośnie, tj. 13 głosów „za”.
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Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta.
6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy SitkówkaNowiny.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny z Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
3) 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.
4) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych za rok 2018 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży –
uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka –
Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia
sportowe oraz artystyczne”.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/2018 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Polityki
Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w
sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz
wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w
sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji.
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Ad. 4
Przyjęcie protokołu z IX sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu
z IX sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 roku.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 13 głosów „za”.

Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym:
- od 1 do 5 maja 2019 r - wizyta w partnerskim Mieście i Gminie Płoty,
- 12 maja - Gminny Dzień Strażaka w Szewcach oraz otwarcie Remizy w Szewcach,
- 16 maja - Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi Kieleckie,
- 21 maja - wizyta w mieście Ostrów Wielkopolski z Prezydentem Kielc Bogdanem Wentą,
- 23 maja – Zgromadzenie MZWiK.
W miesiącu maju odbyły się wybory sołtysów i przewodniczącego osiedla na nową kadencję:
- Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny została Pani Elżbieta Antoniak,
- Sołtysem sołectwa Kowala została Pani Renata Posłowska,
- Sołtysem sołectwa Bolechowice został Pan Zbigniew Jantura,
- Sołtysem sołectwa Szewce-Zawada została Pani Ewa Fudali,
- Sołtysem sołectwa Zgórsko-Zagrody został Pan Stanisław Kobiec,
- Sołtysem sołectwa Wola Murowana została Pani Aneta Wajs.
Następnie przedstawił realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w okresie
od 25.04.2019r. do 27.05.2019r.
informacja nt. zadań inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował o przekazaniu do Rady Gminy SitkówkaNowiny w dniu 22.05.2019 r. Raportu o Stanie Gminy Sitkówka-Nowiny do zapoznania się przez
wszystkich radnych i wyjaśnił, że dyskusja na temat raportu odbędzie się na sesji absolutoryjnej.

Ad. 6
Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że wspólnie z Wójtem Gminy
Sebastianem Nowaczkiewiczem uczestniczyli w dniu 23 maja 2019 r. w posiedzeniu MZWiK w
Kielcach. Na posiedzeniu zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z sprawozdaniem z
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wykonania budżetu Związku za 2018 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi. Przewodniczącym
Związku jest Pan Robert Kaszuba, w Zarządzie zasiadają wszyscy Wójtowie z trzech gmin: Sitkówka
– Nowiny, Zagnańsk i Masłów oraz Pan Prezydent Miasta Kielce. W ramach środków, które posiada
gmina z MZWiK realizowane są inwestycje wodno-kanalizacyjne. Na ten rok gmina posiada budżet w
kwocie 430 000 zł. Przekazano dywidendę w kwocie 4 000 000 zł, w ramach tych środków zostaną
zrealizowane przyłącza w miejscowości Kowala.
Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2018 r.
- w/w sprawozdanie w załączeniu do protokołu.
Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 8
Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2018 rok.
- w/w sprawozdanie w załączeniu do protokołu
Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. 9
Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sitkówka
Nowiny
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Sitkówka-Nowiny Panu Władysławowi Zapale wraz z uzasadnieniem.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – X/89/19 w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sitkówka
Nowiny.
Przewodniczący Rady Zbigniewem Pyk uroczyście odczytał oraz wręczył Akt Nadania tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Sitkówka-Nowiny Panu Władysławowi Zapale.
Wójt Gminy Sebastianem Nowaczkiewicz wraz z Zastępcą Wójta Łukaszem Barwinek złożyli
gratulacje i życzenia Panu Władysławowi Zapale.
Życzenia i gratulacje złożyli również:
Pan Henryk Milcarz – Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Pan Zenon Janus – Radny Powiatu
Kieleckiego oraz sołtysi gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk ogłosił przerwę.
Przerwa od godz. 15.35 do godz. 15.50
Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady Gminy.
Po przerwie do sali obrad nie wrócili kierownik Andrzej Waśko, kierownik Grażyna Górecka, Pan
Władysław Zapała, Pana Henryk Milcarz.
Ad. 9 – c.d.
Podjęcie uchwał:
2) Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny z Regionalnej
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zabrał głos w sprawie przyczyny podjęcia uchwały.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie w sprawie wystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny z Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – X/90/19 w sprawie w sprawie wystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny z Regionalnej
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
O godz. 16.03 do sali obrad wrócił po przerwie Pan Władysław Zapała i Pan Henryk Milcarz
3) 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 13 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
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Uchwałę Nr RG – X/91/19 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.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych za rok 2018 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 do
budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – IX/92/19 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych za rok 2018 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i
młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie
wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół
publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez
przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz
artystyczne”.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – X/93/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży –
uczniów szkół publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez
przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/2018 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa,
Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
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Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/2018 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26
listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
podjęła:
Uchwałę Nr RG – X/94/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/2018 Rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Polityki
Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
O godz. 16.07 do sali obrad wrócił po przerwie Kierownik A.Waśko.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz
wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i
określenie wynagrodzenia za inkaso.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosy „wstrzymujące się” podjęła:
Uchwałę Nr RG – X/95/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w
sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych.
Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosy „wstrzymujące się” podjęła:
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Uchwałę Nr RG – X/96/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w
sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Ad. 10
Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił pisma adresowane do Rady Gminy:


pismo od mieszkańca gminy w sprawie przepustu wód deszczowych – zostało skierowane do
kierownika A Waśko,



pismo z ŚUW – wytyk do uchwały Nr RG-VII/61/19 z dnia 25 lutego 2019 r. dotyczącej Rady
Społecznej – uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na następnej sesji absolutoryjnej.



pismo z ŚUW – wytyk do uchwały Nr RG IV/24/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. „Posiłek w
domu i w szkole” – odpowiedź przekazana w dniu 23 maja 2019 r.



pismo Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód o przekazanie uchwały dotyczącej statutu
jednostki pomocniczej sołectwa/dzielnicy - odpowiedź przekazana w dniu 23 maja 2019 r.



pismo Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód o przekazanie uchwały w sprawie podatku od
środków transportowych na terenie gminy - odpowiedź przekazana w dniu 23 maja 2019 r.



pismo Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód o przekazanie uchwały dotyczącej warunków
podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej odpowiedź przekazana w dniu 23 maja 2019 r.



pismo OSP Wola Murowana i Kowala w sprawie umów z kierowcami.

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zabrał głos w tym temacie.
Wszystkie pisma do wglądy w Biurze Rady
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz złożył życzenia wszelkiej pomyślności i podziękowania za
dotychczasową pracę wszystkim pracownikom samorządowym i osobom które są zaangażowane w
samorząd.

Ad. 11
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy
O godz. 16.04

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad

zamknął obrady X Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: Agnieszka Żurawek – pracownik ds. Obsługi Sekretariatu Urzędu Gminy SitkówkaNowiny.
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W załączeniu do protokołu:


Zał. Nr 1 – Lista obecności Radnych Gminy Sitkówka-Nowiny



Zał. Nr 2 – Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

Protokół sporządziła:
Agnieszka Żurawek

Obradom przewodniczył:

Zbigniew Pyk
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