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 Protokół Nr XIII/19 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny  

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 27 sierpnia 2019 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.05, zakończenie godzina 16.17. 

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, Skarbnik 

Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska, Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska,  

 Sołtysi z terenu gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny, 

 Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach, 

 Pan Michał Piast – p.o. dyrektora Przychodni Nowiny SPZOZ, 

 Pani Justyna Skrzypczyk – p.o. kierownika CUW w Nowinach, 

 Pani Marta Herbergier – kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji.  

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XI sesji. 

5. Przyjęcie protokołu z XII sesji. 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

7. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

8. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w minionym 

okresie 2019 roku. 

9. Podjęcie uchwał: 

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

2019 rok; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 27 grudnia 2018 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 
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samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/475/17 z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych 

w miejscowości Nowiny; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Trzcianki w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-

Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLV/384/14 z dnia 29 października 

2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku złożonego w dniu 

30 lipca 2019 roku w sprawie uchylenia bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 

22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku złożonego w dniu 1 

sierpnia 2019 roku w sprawie uchylenia bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 22 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia pisma złożonego w dniu 

6 sierpnia 2019 roku w sprawie Uchwały Nr RG-IX/ 84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty; 

11) Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji 

o kandydatach na ławników; 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/18 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Polityki 

Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji 

Obrady XIII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 15.05 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk. 

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

ustawy o samorządzie gminnym 
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- 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. 

 

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

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

kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 

 

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 14 radnych. Nieobecny radny Marcin Wojcieszyński. 

 

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 XI sesji 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z XI sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 czerwca 2019 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 14 głosów „za”. 

 

Ad. 5 

Przyjęcie protokołu z XII sesji 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z nadzwyczajnej XII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 lipca 2019 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Nad przyjęciem protokołu Radni głosowali jednogłośnie, tj. 14 głosów „za”. 
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Ad. 6 

Sprawozdanie z działalności Wójta 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

 

Pan Wójt zaprosił wszystkich obecnych na: 

 obchody 15-lecia orkiestry dętej - 30 sierpnia br. od godz. 17.00 (plac festynowy w Nowinach) 

 Święto Gminy - 31 sierpnia br.  od godz. 15.00 (plac festynowy w Nowinach) 

 Mszę św. w kościele parafialnym w Nowinach za mieszkańców gminy oraz w intencji 

ojczyzny - 1 września br. godz. 11.00 

 

Następnie pan Wójt poinformował o konieczności przeprowadzenia podwyżki cen za energię cieplną 

dla mieszkańców, którzy są podłączeni do kotłowni w Nowinach. Przedstawił powody takiej 

podwyżki. Poinformował, że odbędzie się spotkanie w tym temacie z przedstawicielami wspólnot 

mieszkaniowych. 

Następnie pan Wójt odniósł się do negatywnych informacji i artykułów pojawiających się w pewnym 

medium kieleckim w odniesieniu do osoby Wójta Gminy i Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W dyskusji nad w/w tematem głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że w okresie między sesjami nie odbyło się 

Zgromadzenie MZWiK w Kielcach oraz zgromadzenia innych stowarzyszeń. 

 

Ad. 8 

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w minionym 

okresie 2019 roku 

- w/w informacje w załączeniu do protokołu 

 

Do w/w informacji pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 9 

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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Temat struktury organizacyjnej internatu - bursy szkolnej w ramach ZSP w Nowinach: 

 radna Halina Musiał  

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 

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 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIII/115/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2019 rok. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r., 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 2018 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów 

budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIII/116/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/475/17 z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w 

miejscowości Nowiny 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/475/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIII/117/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/475/17 z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w 
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miejscowości Nowiny. 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Trzcianki w Gminie Sitkówka-Nowiny 

(dz. Nr 8/1 i 11/14) 

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

uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w 

miejscowości Trzcianki w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIII/118/19 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Trzcianki w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy 

(dz. Nr 533/190) 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIII/119/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-

Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLV/384/14 z dnia 29 października 

2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLV/384/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 



 7 

Uchwałę Nr RG – XIII/120/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLV/384/14 z dnia 29 

października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

uchwały w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIII/121/19 w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku złożonego w dniu 

30 lipca 2019 roku w sprawie uchylenia bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 22 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował, aby termin załatwienia wniosku objętego powyższym 

projektem uchwały, zmienić z dnia „30 września” na „2 października”. Zmiana podyktowana jest 

względami technicznymi (sesja planowana jest na 30 września i trudno będzie zachować ten termin 

aby odpowiedzieć osobom wnoszącym wnioski). 

 

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

uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku złożonego w dniu 30 lipca 2019 roku w 

sprawie uchylenia bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 

marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIII/122/19 w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku złożonego w 

dniu 30 lipca 2019 roku w sprawie uchylenia bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku złożonego w dniu 

1 sierpnia 2019 roku w sprawie uchylenia bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 22 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w powyższym projekcie uchwały również należy 

zmienić termin załatwienia wniosku na dzień  „2 października”. 

 

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

uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku złożonego w dniu 1 sierpnia 2019 roku 

w sprawie uchylenia bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

23 marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIII/123/19 w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku złożonego w 

dniu 1 sierpnia 2019 roku w sprawie uchylenia bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia pisma złożonego w dniu 6 

sierpnia 2019 roku w sprawie Uchwały Nr RG-IX/ 84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w powyższym projekcie uchwały również należy 

zmienić termin załatwienia wniosku na dzień  „2 października”. 

 

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

uchwały w sprawie przedłużenia terminu załatwienia pisma złożonego w dniu 6 sierpnia 2019 roku w 

sprawie Uchwały Nr RG-IX/ 84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIII/124/19 w sprawie przedłużenia terminu załatwienia pisma złożonego w dniu 

6 sierpnia 2019 roku w sprawie Uchwały Nr RG-IX/ 84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
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11) Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników 

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

uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIII/125/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników. 

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/18 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, 

Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/18 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 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIII/126/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/18 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Polityki 

Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.  

Przerwa od godz. 15.49 do godz. 16.04. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

Po przerwie nieobecna: Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska. 

 

Ad. 10 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

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

 zapytanie + odpowiedź oraz  wniosek radnej Haliny Musiał 

 pismo od Wojewody Świętokrzyskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze – stwierdzenie 

nieważności uchwały Rada Gminy Nr RG-X/93/19 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których 
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organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i 

nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne” 

 6 pism z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach – dot. przesłania uchwał Rady 

Gminy w sprawie: 

- podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej 

- regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 

- stref płatnego parkowania 

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

- uchwalenia statutu jednostek pomocniczych gminy 

- zasad gospodarowania mieniem komunalnym i  nałożenia opłaty miejscowej 

 pismo mieszkanki gminy – dot. odpowiedzi w sprawie zwiększenia przejazdów autobusowych 

linii „19”+ odpowiedź na w/w pismo 

 pismo z Głównego Inspektora Transportu Drogowego Delegatura Południowa – dot. montażu 

stacjonarnego urządzenie rejestrującego naruszenie przepisów drogowych w msc. Zgórsko 

(pismo zostało zadekretowane do komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia) 

Radny Artur Podczasiak poinformował, że wniosek jest na liście oczekujących 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.  

(sprawozdanie zostało przesłane radnym na e-maile, sprawozdanie będzie przedmiotem obrad 

sesji w dniu 30 września 2019 r.) 

 pismo (adresowane do Wójta Gminy i Rady Gminy) od mieszkańca Kowali - wniosek o 

przeprojektowanie przyłącza wody 

(pismo zostało zadekretowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego) 

 pismo (adresowane do Wójta Gminy i Rady Gminy) od mieszkanki Trzcianek - wniosek o 

podłączenie posesji do przepompowni 

(pismo zostało zadekretowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego) 

 pismo ze Świętokrzyskiego  Urzędu Wojewódzkiego -  informacja o nadzorze Wojewody nad 

jst za 2018 rok 

- w/ w pisma do wglądu w biurze rady gminy 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

1. temat uruchomienia (podpięcia) oświetlenia przy ul. Kwarcytowej w Szewcach: 

 Sołtys sołectwa Szewce-Zawada Ewa Fudali  

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi) 

2. temat awarii oświetlenia w Kowali między posesjami od nr 64 do ponad 70:  

 radna Renata Posłowska  
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 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi) 

 

Pan Wójt zaprosił wszystkich obecnych na: 

 obchody 15-lecia orkiestry dętej - 30 sierpnia br. od godz. 17.00 (plac festynowy w Nowinach) 

 Święto Gminy - 31 sierpnia br. od godz. 15.00 (plac festynowy w Nowinach) 

 Mszę św. w kościele parafialnym w Nowinach za mieszkańców gminy oraz w intencji 

ojczyzny - 1 września br. o godz. 11.00 

 Bieg o Nowińskie Kominy - 21 września br. 

 Rajd Rowerowy - 22 września br. 

 sesję rady gminy - 30 września br. 

 

Sołtys sołectwa Szewce-Zawada Ewa Fudali zgłosiła wniosek o organizację wyjazdu sołtysów do 

Gminy Płoty. 

 

Ad. 11 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 16.17  Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął obrady XIII 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  


