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 Protokół Nr XIV/19 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny  

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 30 września 2019 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.02, zakończenie godzina 19.37. 

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, 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 Sławomir Sobczyk - zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pani Izabela Lesik – informatyk Urzędu Gminy, 

 Pan Jacek Górecki – kierownik ZGKiM w Nowinach, 

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

 mieszkańcy gminy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze roku 

budżetowego. 

8. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Kielcach na kadencję 2020-2023: 

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 

2) Przestawienie przez Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 
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opinii na temat kandydatów na ławników; 

3) Ustalenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych; 

4) Przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania; 

5) Przeprowadzenie tajnego głosowania; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 

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 - 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; 

3) 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; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XI/104/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkanki msc. Trzcianki  Gmina 

Sitkówka-Nowiny; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  Gmina 

Sitkówka-Nowiny; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  Gmina 

Sitkówka-Nowiny; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-X/53/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia 

statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się 

w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz 

bonifikat przysługujących ich nabywcom; 

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy; 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXI/262/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Zgórsko w 

Gminie Sitkówka-Nowiny; 

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej 

nieruchomości  gruntowych, położonych w miejscowości Zgórsko, obręb geodezyjny 
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Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny; 

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

położonych w miejscowości Bolechowice w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz 

Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach; 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

termomodernizację  budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu 

Placówek Integracyjnych w Kowali; 

17) Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny 

zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F"; 

18) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala- Południe”; 

19) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana - Centrum”. 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji 

Obrady XIV sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 15.02 

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, dyrektorów i 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkańców gminy. 

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. 

 

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. 
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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 9 ust. 20 - projektu 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 pkt 9 ust. 21 - projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany nazwy Gminy Sitkówka 

– Nowiny i przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami.  

Radni otrzymali w/w projektu uchwał. 

 

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.20 - 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.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 9 ust.20 - 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, 

Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”. 

 

 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 9 ust.21 - Podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do zmiany nazwy Gminy Sitkówka – Nowiny i przeprowadzenia w tej sprawie 

konsultacji z mieszkańcami. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 9 ust.21 - Podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do zmiany nazwy Gminy Sitkówka – Nowiny i przeprowadzenia w tej sprawie 

konsultacji z mieszkańcami, 

Radni głosowali następująco: 12 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę techniczną niezbędną do uaktualnienia porządku 

obrad sesji w systemie e-sesja.  

Przerwa od godz. 15.08 do godz. 15.09. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 
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1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze roku 

budżetowego. 

8. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Kielcach na kadencję 2020-2023: 

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 

2) Przestawienie przez Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

opinii na temat kandydatów na ławników; 

3) Ustalenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych; 

4) Przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania; 

5) Przeprowadzenie tajnego głosowania; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 

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 - 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; 

3) 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; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XI/104/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkanki msc. Trzcianki  Gmina 

Sitkówka-Nowiny; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  Gmina 

Sitkówka-Nowiny; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  Gmina 

Sitkówka-Nowiny; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-X/53/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia 

statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się 
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w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz 

bonifikat przysługujących ich nabywcom; 

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy; 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXI/262/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Zgórsko w 

Gminie Sitkówka-Nowiny; 

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej 

nieruchomości  gruntowych, położonych w miejscowości Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, 

Gmina Sitkówka-Nowiny; 

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

położonych w miejscowości Bolechowice w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz 

Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach; 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

termomodernizację  budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu 

Placówek Integracyjnych w Kowali; 

17) Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny 

zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F"; 

18) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala- Południe”; 

19) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana - Centrum”; 

20) 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; 

21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany nazwy Gminy Sitkówka – Nowiny 

i przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami. 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XIII sesji 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z XIII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2019 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

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 

 

Następnie Pan Wójt poinformowała o sprawach bieżących: 

 2 wrzesień br. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach oświatowych - po raz 

pierwszy Liceum Sportowe - 72 uczniów. W uroczystości uczestniczyli: pan Andrzej Strejlau 

oraz trenerzy, którzy będą współpracować z Liceum.   

 

Radna Halina Musiał zapytała o przetarg na plac zabaw przy ul. Perłowej w Nowinach. 

Odpowiedzi udzielił pan Wójt Nowaczkiewicz. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

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

Zgromadzenie MZWiK w Kielcach ani Zebranie Zarządu MZWiK.  

Dodał, że wraz ze swoim Zastępcą w dniach 18-19 września br. uczestniczył w Kongresie Związku 

Gmin Wiejskich, który odbywał się Ossie w woj. mazowieckim (problematyka prawa wodnego, 

gospodarki odpadami, funduszu dróg samorządowych oraz sytuacji finansowej gmin). 

 

Ad. 7 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze roku 

budżetowego 

- w/w informacja w załączeniu do protokołu 

 

Do w/w informacji pytań i uwag nie zgłoszono. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz odczytał: 

 Uchwałę 3088/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2019 roku – opinia pozytywna 

- w/w Uchwała  stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 
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Ad. 8 

Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Kielcach na kadencję 2020-2023 

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk zaproponował 3-osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 

Innych propozycji ani sprzeciwu co do liczebności Komisji nie zgłoszono. 

 

Na członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady Gminy zgłosił następujące kandydatury: 

 radny Roman Topór; 

 radny Krzysztof Seweryn;  

 radny Marian Wilk. 

W/w radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w Komisji Skrutacyjnej. 

Innych kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poddał pod głosowanie skład Komisji 

Skrutacyjnej w osobach: 

 radny Roman Topór; 

 radny Krzysztof Seweryn;  

 radny Marian Wilk. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

przyjęła w/w skład Komisji Skrutacyjnej. 

 

2) Przestawienie przez Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników opinii na temat kandydatów na ławników 

Radna Agnieszka Stępień – Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów 

na ławników przedstawiła opinię na temat kandydatów na ławników. 

- w/w opinia do wglądu w biurze rady 

 

3) Ustalenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że radni otrzymali regulamin 

głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego w Kielcach na kadencję 2020-2023. 

Zapytał czy są jakieś uwagi lub sugestie do regulaminu? 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk zarządził głosowanie nad 

przyjęciem regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-

2023. 

- w/w regulamin stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu 
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W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

przyjęła regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-

2023. 

 

4) Przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę, podczas, której Komisja Skrutacyjna przygotuje 

karty do głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 oraz 

wybierze spośród siebie Przewodniczącego. 

Przerwa od godz. 15.34 do godz. 16.02. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodnicząc Rady Gminy Zbigniew Pyk. 

 

Komisja Skrutacyjna wyłoniła spośród siebie Przewodniczącego. Został nim radny Krzysztof 

Seweryn. 

 

5) Przeprowadzenie tajnego głosowania 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Seweryn poinformował, że urna jest pusta, 

komisyjnie to stwierdzono, a następnie kolejno wg. listy obecności Przewodniczący odczytywał 

nazwiska radnych, którzy podchodzili po karty do głosowania i głosowali.  

Podczas głosowania na sali znajdowała się kabina umożliwiająca radnym tajne (dyskretne) dokonanie 

wyboru kandydata na karcie do głosowania. 

Radni wrzucali karty do głosowania do zamkniętej urny. 

Podziękowano wszystkim za oddanie głosu. 

Komisja Skrutacyjna rozpoczęła swoją pracę.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę, podczas której Komisja Skrutacyjna dokonała 

przeliczenia głosów w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. 

Przerwa od godz. 16.08 do godz. 16.13. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodnicząc Rady Gminy Zbigniew Pyk. 

 

Przedstawienie wyników głosowania 

Po zliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Seweryn odczytał protokół z 

ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-

2023 

- w/w protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-

2023 do wglądu w biurze rady 
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6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk odczytał uchwałę Nr RG – XIV/127/19 w sprawie 

wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwał: 

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

na 2019 rok 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że radni otrzymali drugą wersję projektu 

uchwały zmian w budżecie i przedstawił zmiany – autopoprawki wprowadzone do projektu uchwały.  

 

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 – XIV/128/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2019 rok. 

 

2) 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 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawnioskował, aby w §2 projektu uchwały, na inkasenta na 

terenie miejscowości: Nowiny, Trzcianki, Sitkówka wyznaczyć panią Irenę Kostrzewską. Pan Wójt 

poinformował, że pani Irena Kostrzewska wyraziła zgodę. 

Radna Halina Musiał zgłosiła na inkasenta panią Monikę Lisowską. Pani Monika Lisowska, obecna 

na sali obrad, wyraziła zgodę. 

Radny Artur Podczasiak zapytał o przyczyny wyznaczenia inkasenta w msc. Nowiny, Trzcianki, 

Sitkówka. 

Odpowiedzi udzielił Wójt Nowaczkiewicz.  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny Elżbieta Antoniak poparła przywrócenie inkasenta w 

msc. Nowiny oraz poparła kandydaturę pani Moniki Lisowskiej. 

Innych kandydatur na inkasenta nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę niezbędną do wprowadzenia w systemie e-sesja 

głosowań nad kandydaturami.  

Przerwa od godz. 16.26 do godz. 16.32. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 
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C.d. 2)  

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 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że są dwie kandydatury i radni będą 

głosować za tymi kandydaturami w kolejności zgłoszeń. 

Poinformował, że jeżeli pierwsza kandydatura przejdzie to została wybrana ta osoba, natomiast jeżeli 

nie zostanie wybrana to odbędzie się głosowanie nad drugą kandydaturą. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poddał pod głosowanie wniosek w sprawie:  

 wyboru kandydatury pani Ireny Kostrzewskiej na inkasenta. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 7 głosów „za”, 3 głosów „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących się” 

przyjęła kandydaturę pani Ireny Kostrzewskiej na inkasenta. 

 

Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska poinformowała, że w tym głosowaniu decyduje 

zwykła większość głosów, tj. 7 głosów za, przeciwko 3 głosom – czyli kandydatura przeszła.  

 

Mieszkańcy obecni na sali nie zgodzili się z wynikami głosowania, stwierdzili że nie było głosowania 

nad drugą kandydaturą. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poprosił panią mecenas o oficjalne 

stanowisko. 

Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska poinformowała, że w tym przypadku radni 

dokonali wyboru zwykłą większością głosów. Za kandydaturą zostało oddanych 7 głosów, przeciwko 

3 głosów. Głosów wstrzymujących nie bierze się pod uwagę. W tym przypadku dokonano wyboru 

osoby nad której kandydaturą radni głosowali. 

Mieszkanka stwierdziła, że mieszkańcy chcieli czegoś innego i jest to niezgodne z prawem, ponieważ 

głosowano nad jedną kandydaturą nad drugą nie głosowano. 

Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska poinformowała, że każdy z radnych ma 1 głos. 

Zatem jak radni zamierzają wybrać drugą osobę? Albo jest się za jedną osoba albo za drugą. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że nie ma przymusu płacenia podatków u 

inkasenta. Można zapłacić również w kasie lub przelewem bankowym. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poprosił o wpisanie w projekt uchwały jako inkasenta 

osoby - pani Irena Kostrzewska, a następnie odczytał treść projektu uchwały. 

 

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

Rada Gminy w głosowaniu: 10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/129/19 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. 

 

3) 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 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawnioskował, aby w §3 projektu uchwały, na inkasenta na 

terenie miejscowości: Nowiny, Trzcianki, Sitkówka wyznaczyć panią Irenę Kostrzewską.  

Radna Halina Musiał stwierdziła, że zgłosiła się jako pierwsza do głosu i głos nie został jej 

udzielony przez Przewodniczącego, a chciała jako pierwsza zgłosić na inkasenta panią Monikę 

Lisowską.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że wycofuje swój wniosek, natomiast 

poprosił, aby po zgłoszeniu wniosku przez radną Halinę Musiał, Przewodniczący Rady Gminy udzielił 

mu głos. 

Radna Halina Musiał zgłosiła kandydaturę pani Moniki Lisowskiej na inkasenta. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawnioskował, aby w §3 projektu uchwały na inkasenta na 

terenie miejscowości: Nowiny, Trzcianki, Sitkówka wyznaczyć panią Irenę Kostrzewską.  

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poddał pod głosowanie wniosek w sprawie:  

 wyboru kandydatury pani Moniki Lisowskiej na inkasenta. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 3 głosy „za”, 6 głosów „przeciw”, 6 głosów „wstrzymujących się”  

nie przyjęła kandydatury pani Moniki Lisowskiej na inkasenta. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wpisanie w treść projektu uchwały 

panią Irenę Kostrzewską. 

 

O godz. 16.46 obrady sesji opuściła Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska 

 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia 
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poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 9 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/130/19 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. 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XI/104/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz omówił projekt w/w uchwały. 

 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XI/104/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/131/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XI/104/19 z dnia 28 czerwca 

2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że w temacie opłaty za GJ do Rady 

Gminy wpłynęły następujące 3 pisma: 

 pismo z Zarząd Osiedla Nowiny, podpisany przez Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny 

Elżbieta Antoniak - sprzeciw co do tak wysokiej podwyżki opłat za 1 GJ  

(Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo); 

Przewodniczący Rady Gminy zabrała głos temacie w/w pisma. 

 

 wniosek radnych Gminy: Tadeusza Kucharczyka, Damiana Milewskiego, Artura Podczasiaka, 

Romana Topora dot. wysokości stawki za 1GJ ciepła oraz opłaty stałej  

(Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek i dodał, że powyższy wniosek będzie 

głosowany jako pierwszy) 

- w/w wniosek stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu 

 

 pismo od Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Nowiny, podpisane „zaniepokojeni 

mieszkańcy” - sprzeciw co do tak drastycznej podwyżki opłat za CO (nikt się nie podpisał pod 

pismem) 
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W dyskusji nt. stawek opłat za energię cieplną, funkcjonowania kotłowni w Nowinach uczestniczyli: 

 Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny Elżbieta Antoniak, 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk, 

 mieszkaniec gminy, 

 radna Halina Musiał, 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, 

 radny Marcin Wojcieszyński, 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk, 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, 

 radny Marcin Wojcieszyński, 

 mieszkaniec gminy, 

 radny Artur Podczasiak, 

 kierownik ZGKiM Jacek Górecki, 

 radny Artur Podczasiak, 

 mieszkanka gminy, 

 mieszkanka gminy, 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddała pod głosowanie:  

 wniosek radnych Gminy: Tadeusza Kucharczyka, Damiana Milewskiego, Artura 

Podczasiaka, Romana Topora dot. wysokości stawki za 1GJ ciepła oraz opłaty stałej. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 7 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

nie przyjęła wniosku radnych Gminy: Tadeusza Kucharczyka, Damiana Milewskiego, Artura 

Podczasiaka, Romana Topora dot. wysokości stawki za 1GJ ciepła oraz opłaty stałej. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawnioskowała do Rady Gminy o wprowadzenie zmian w 

projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną – zmiana stawek: 

 Grupa 3 - Opłata za 1 GJ, płatna w sezonie grzewczym – netto 62,00 zł, brutto 76,26 zł 

Następnie pan Wójt uzasadnił zmianę propozycji stawek. 

 

W dalszej dyskusji udział wzięli: 

 radny Damian Milewski (stawka opłaty stałej) 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi). 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poprosiła również o zmianę w projekcie uchwały w § 4 

mocy obowiązywania uchwały: „od dnia 1 stycznia 2020 roku.”. 
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W dalszej dyskusji udział wzięli: 

 radny Artur Podczasiak (funkcjonowanie kotłowni) 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, 

 radny Artur Podczasiak, 

 kierownik ZGKiM Jacek Górecki, 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, 

 mieszkaniec gminy, 

 mieszkaniec gminy, 

O godz. 17.48 z sali obrad wyszła pani Janina Michalska 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, 

O godz. 17.53 do sali obrad wróciła pani Janina Michalska 

 radny Krzysztof Seweryn 

 

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

projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną, ze zmianami 

zaproponowanymi przez Wójta Gminy. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/132/19 w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.  

Przerwa od godz. 17.58 do godz. 18.11. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

Po przerwie nieobecni: pan Ryszard Kusak, pani Joanna Młynarczyk-Kusińska, pan Jacek 

Górecki, pani Justyna Skrzypczyk, pani Ewa Fudali, pan Andrzej Waśko. 

 

Ad. 9 – c.d.  

6) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkanki msc. Trzcianki Gmina 

Sitkówka-Nowiny 

 

O godz. 18.13 po przerwie na obrady sesji wrócił pan Andrzej Waśko 

 

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

uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkanki msc. Trzcianki  Gmina Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/133/19 w sprawie załatwienia wniosku mieszkanki msc. Trzcianki  Gmina 
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Sitkówka-Nowiny. 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  

Gmina Sitkówka-Nowiny 

 

W temacie w/w projektu uchwały głos zabrali: 

 radny Artur Podczasiak, 

 pan Sławomir Sobczyk, 

 radny Piotr Piotrowicz. 

 

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

projektem uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana Gmina 

Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/134/19 w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  

Gmina Sitkówka-Nowiny. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  

Gmina Sitkówka-Nowiny 

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

uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  Gmina Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/135/19 w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  

Gmina Sitkówka-Nowiny. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-X/53/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie 

uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 

Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr 

RG-X/53/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych 

Gminy Sitkówka-Nowiny. 

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 – XIV/136/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny Nr RG-X/53/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów 

jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy 

Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom 

 

W temacie w/w projektu uchwały głos zabrali: 

 radny Artur Podczasiak.  

 

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

uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich 

nabywcom. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/137/19 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny 

oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom. 

 

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola 

Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy  

(dz. Nr 585/254, 585/255 i 585/256) 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych 

w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/138/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
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12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXI/262/16 z dnia 29 sierpnia 

2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowości 

Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny 

(25 działek – dz. od Nr 197/12 do 197/36) 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXI/262/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Zgórsko 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 – XIV/139/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXI/262/16 z dnia 29 sierpnia 

2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Zgórsko w 

Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej 

nieruchomości  gruntowych, położonych w miejscowości Zgórsko, obręb geodezyjny 

Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny  

(26 działek – dz. od Nr 565/1 do Nr 565/5, dz. Nr 197/97,dz. od Nr 197/100 do Nr  197/103,dz. od Nr 

197/106 do Nr 197/109, dz. od Nr 197/111 do Nr 197/117, dz. Nr 197/119,dz. od Nr 197/121 do Nr 

197/124) 

 

W temacie w/w projektu uchwały głos zabrali: 

 Radna Edyta Giemza, 

 Wójta Gminy Sebastian Nowaczkiewicz. 

 

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

projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości  

gruntowych, położonych w miejscowości Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina 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 – XIV/140/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej 

nieruchomości  gruntowych, położonych w miejscowości Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina 

Sitkówka-Nowiny. 

 

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

położonych w miejscowości Bolechowice w Gminie Sitkówka-Nowiny 



 19 

(dz. Nr 174/7, 174/8 i 174/14) 

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

uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych 

w miejscowości Bolechowice 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 – XIV/141/19 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Bolechowice w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

termomodernizację 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 termomodernizację 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 – XIV/142/19 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu 

Placówek Oświatowych w Bolechowicach. 

 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

termomodernizację  budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, na rzecz 

Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali 

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

uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na termomodernizację  budynku 

Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/143/19 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

termomodernizację  budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu Placówek 

Integracyjnych w Kowali. 

 

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - 
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Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F" 

(pismo Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. projekt zmiany nr 11 mpzp gminy wraz z listą 

nieuwzględnionych uwag otrzymali wszyscy radni do zapoznania się) 

 

W temacie w/w projektu uchwały głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 Pan Andrzej Waśko (omówił procedurę odrzucenia uwag zgłoszonych do w/w zmiany Nr 11 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 

 radny Artur Podczasiak 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 

1. uwaga złożona przez osobę fizyczną (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

Sitkówka-Nowiny pod poz. 34 w dniu 24.06.2019 r.). Składający uwagę wskazuje na mało czytelny 

rysunek zmiany planu. Ponadto wyraża zgodę na przeznaczenie z działki nr ewid 258/8 pasa o 

szerokości 1,5 m na poszerzenie drogi oznaczonej symbolem "KDW18" - ul. Grabowej zgodnie z 

protokołem granicznym sporządzonym przez uprawnionego geodetę w 1991 r. 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie nie 

uwzględnienia uwagi złożonej przez osobę fizyczną (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny pod poz. 34 w dniu 24.06.2019 r.). Składający uwagę wskazuje na 

mało czytelny rysunek zmiany planu. Ponadto wyraża zgodę na przeznaczenie z działki nr ewid 258/8 

pasa o szerokości 1,5 m na poszerzenie drogi oznaczonej symbolem "KDW18" - ul. Grabowej zgodnie 

z protokołem granicznym sporządzonym przez uprawnionego geodetę w 1991 r. 

Wyniki głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

2. uwaga złożona przez osobę fizyczną (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

Sitkówka-Nowiny pod poz. 41 w dniu 26.06.2019 r.). Składający uwagę wyraża zgodę na poszerzenie 

drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 296/3 o pas szerokości 3 m z działek o nr 

ewid. 299/11 i 300/10 pod warunkiem zwrotu działek o nr ewid. 298/5 i 299/4 (stanowiące plac do 

zawracania) zgodnie z załączonym szkicem 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie nie 

uwzględnienia uwagi złożonej przez osobę fizyczną (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny pod poz. 41 w dniu 26.06.2019 r.). Składający uwagę wyraża zgodę 

na poszerzenie drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 296/3 o pas szerokości 3 m 

z działek o nr ewid. 299/11 i 300/10 pod warunkiem zwrotu działek o nr ewid. 298/5 i 299/4 

(stanowiące plac do zawracania) zgodnie z załączonym szkicem.  

Wyniki głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

3. uwaga złożona przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

Sitkówka-Nowiny pod poz. 15 w dniu 12.07.2019 r.) przedstawiająca stanowisko, iż obecna szerokość 

ulicy Grabowej jest wystarczająca dla obsługi komunikacyjnej terenów do niej przylegających. 

Ponadto ponownie proponują rozważenie zastosowania zatoczek do mijania z uwagi na 

bezpieczeństwo użytkowników 
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Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie nie 

uwzględnienia uwagi złożonej przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny pod poz. 15 w dniu 12.07.2019 r.) przedstawiającej stanowisko, iż 

obecna szerokość ulicy Grabowej jest wystarczająca dla obsługi komunikacyjnej terenów do niej 

przylegających. Ponadto ponownie proponują rozważenie zastosowania zatoczek do mijania z uwagi na 

bezpieczeństwo użytkowników. 

Wyniki głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

4. uwaga złożona przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

Sitkówka-Nowiny pod poz. 15 w dniu 12.07.2019 r.) polegająca na wyrażeniu zgody jedynie na 

odstąpienie ze swojej nieruchomości pasa o szerokości 1 m na poszerzenie ul. Grabowej, biorąc pod 

uwagę mapy z 1991 r.  

 

Wyjaśnień udzielił: 

 pan Andrzej Waśko 

 

O godz. 18.48 z sali obrad wyszedł Wójt Sebastian Nowaczkiewicz  

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie nie 

uwzględnienia uwagi złożonej przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny pod poz. 15 w dniu 12.07.2019 r.) polegającej na wyrażeniu zgody 

jedynie na odstąpienie ze swojej nieruchomości pasa o szerokości 1 m na poszerzenie ul. Grabowej, 

biorąc pod uwagę mapy z 1991 r. 

Wyniki głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

5. uwaga złożona przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

Sitkówka-Nowiny pod poz. 15 w dniu 12.07.2019 r.) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

gruntu na poszerzenie ul. Grabowej warunkowanej pomocą ze strony Gminy Sitkówka-Nowiny na 

odtworzenie ogrodzenia  

 

W dyskusji udział wzięli: 

 radny Artur Podczasiak 

 pan Andrzej Waśko 

O godz. 18.50 z sali obrad wrócił Wójt Sebastian Nowaczkiewicz  

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie nie 

uwzględnienia uwagi złożonej przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny pod poz. 15 w dniu 12.07.2019 r.) w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie gruntu na poszerzenie ul. Grabowej warunkowanej pomocą ze strony Gminy Sitkówka-

Nowiny na odtworzenie ogrodzenia. 

Wyniki głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

6. uwaga złożona przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu Gminy 
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Sitkówka-Nowiny pod poz. 15 w dniu 12.07.2019 r.) dot. zwrócenia uwagi na fakt, iż pomimo ich 

uwag i wielokrotnie prowadzonych rozmów z pracownikami Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny ciąg 

jezdni stale był nadsypywany, a różnica poziomów pomiędzy ul. Grabową a pierwotnym terenem jest 

duża co szczególnie jest widoczne przy ogrodzeniu 

 

W dyskusji udział wzięli: 

 pan Andrzej Waśko 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 radny Artur Podczasiak 

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie nie 

uwzględnienia uwagi złożonej przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny pod poz. 15 w dniu 12.07.2019 r.) dot. zwrócenia uwagi na fakt, iż 

pomimo ich uwag i wielokrotnie prowadzonych rozmów z pracownikami Urzędu Gminy Sitkówka-

Nowiny ciąg jezdni stale był nadsypywany, a różnica poziomów pomiędzy ul. Grabową a pierwotnym 

terenem jest duża co szczególnie jest widoczne przy ogrodzeniu. 

Wyniki głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

7. uwaga złożona przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

Sitkówka-Nowiny pod poz. 15 w dniu 12.07.2019 r.) dot. przypomnienia, iż na rzecz gminy oddali już 

"daninę" w postaci ul. Cichej, która przedziela obecnie ich działkę na całej szerokości 

 

Wyjaśnień udzielił: 

 pan Andrzej Waśko 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie nie 

uwzględnienia uwagi złożonej przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny pod poz. 15 w dniu 12.07.2019 r.) dot. przypomnienia, iż na rzecz 

gminy oddali już "daninę" w postaci ul. Cichej, która przedziela obecnie ich działkę na całej szerokości. 

Wyniki głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

8. uwaga złożona przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

Sitkówka-Nowiny pod poz. 15 w dniu 12.07.2019 r.) dot. wnoszonego zapytania, dlaczego mają 

udowadniać rzetelny wymiar działki nr ewid. 258/8 położonej w obrębie geodezyjnym Zagrody, jeżeli 

jest ona użytkowana przez nich i ich przodków od ok. 90 lat  

 

Wyjaśnień udzielił: 

 pan Andrzej Waśko 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie nie 

uwzględnienia uwagi złożonej przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny pod poz. 15 w dniu 12.07.2019 r.) dot. wnoszonego zapytania, 

dlaczego mają udowadniać rzetelny wymiar działki nr ewid. 258/8 położonej w obrębie geodezyjnym 
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Zagrody, jeżeli jest ona użytkowana przez nich i ich przodków od ok. 90 lat. 

Wyniki głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Wyjaśnień dot. pkt. 9-12 udzielił: 

 pan Andrzej Waśko 

 

9. uwaga złożona przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

Sitkówka-Nowiny pod poz. 6 w dniu 05.09.2019 r.) przedstawiająca stanowisko, iż obecna szerokość 

ulicy Grabowej jest wystarczająca dla obsługi komunikacyjnej terenów do niej przylegających. 

Ponadto ponownie proponują rozważenie zastosowania zatoczek do mijania z uwagi na 

bezpieczeństwo użytkowników 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie nie 

uwzględnienia uwagi złożonej przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny pod poz. 6 w dniu 05.09.2019 r.) przedstawiającej stanowisko, iż 

obecna szerokość ulicy Grabowej jest wystarczająca dla obsługi komunikacyjnej terenów do niej 

przylegających. Ponadto ponownie proponują rozważenie zastosowania zatoczek do mijania z uwagi na 

bezpieczeństwo użytkowników. 

Wyniki głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

10. uwaga złożona przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

Sitkówka-Nowiny pod poz. 6 w dniu 05.09.2019 r.) wyrażająca zgodę jedynie na odstąpienie ze swojej 

nieruchomości pasa o szerokości 1 m na poszerzenie ul. Grabowej, pod warunkiem, że właściciel 

działki położonej po północnej stronie drogi również przekaże swój grunt pod poszerzenie drogi  

 

Wyjaśnień udzielił: 

 pan Andrzej Waśko 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie nie 

uwzględnienia uwagi złożonej przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny pod poz. 6 w dniu 05.09.2019 r.) wyrażającej zgodę jedynie na 

odstąpienie ze swojej nieruchomości pasa o szerokości 1 m na poszerzenie ul. Grabowej, pod 

warunkiem, że właściciel działki położonej po północnej stronie drogi również przekaże swój grunt pod 

poszerzenie drogi. 

Wyniki głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

11. uwaga złożona przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

Sitkówka-Nowiny pod poz. 6 w dniu 05.09.2019 r.) dot. nie wyrażenia zgody na poszerzenie ul. 

Grabowej z ich działki o 3 m 

 

Wyjaśnień udzielił: 

 pan Andrzej Waśko 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie nie 
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uwzględnienia uwagi złożonej przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny pod poz. 6 w dniu 05.09.2019 r.) dot. nie wyrażenia zgody na 

poszerzenie ul. Grabowej z ich działki o 3 m. 

Wyniki głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

12. uwaga złożona przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym Urzędu Gminy 

Sitkówka-Nowiny pod poz. 6 w dniu 05.09.2019 r.) dot. przypomnienia, iż na rzecz gminy oddali część 

swojego terenu pod ul. Cichej, która przedziela obecnie ich działkę na całej szerokości oraz ul. 

Krakowską 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie w sprawie nie 

uwzględnienia uwagi złożonej przez osoby fizyczne (pismo zarejestrowane w dzienniku podawczym 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny pod poz. 6 w dniu 05.09.2019 r.) dot. przypomnienia, iż na rzecz 

gminy oddali część swojego terenu pod ul. Cichej, która przedziela obecnie ich działkę na całej 

szerokości oraz ul. Krakowską. 

Wyniki głosowania: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Przerwa od godz. 19.00 do godz. 19.07.  

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

Po przerwie nieobecni: pan Ryszard Kusak, pani Joanna Młynarczyk-Kusińska, pan Jacek 

Górecki, pani Justyna Skrzypczyk, pani Ewa Fudali, pani Elżbieta Antoniak, pan Zbigniew 

Jantura, pan Stanisław Kobiec. 

 

Ad. 9  

17) – c.d.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - 

Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F" 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że projekt w/w uchwały posiada nowy 

Załącznik Nr 2 (po przegłosowaniu 12 uwag) 

 

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

uchwały w sprawie zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, 

produkcyjnej i komunikacji - plan F". 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/144/19 w sprawie zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy 

mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F". 
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18) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala- Południe” 

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

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Kowala- Południe”. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/145/19 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala- Południe”. 

 

19) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana - Centrum” 

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

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana - Centrum”. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/146/19 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana - Centrum”. 

 

20) 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 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji:  

 w pkt 9 ust. 22 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego; 

 w pkt 9 ust. 23 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kieleckiego.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie:  

 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 9 ust. 22 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 
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Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 9 ust.22 - Podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego, 

Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”. 

 

 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 9 ust.23 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 9 ust.23 - Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego, 

Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”. 

 

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze roku 

budżetowego. 

8. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Kielcach na kadencję 2020-2023: 

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 

2) Przestawienie przez Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

opinii na temat kandydatów na ławników; 

3) Ustalenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych; 

4) Przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania; 

5) Przeprowadzenie tajnego głosowania; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 

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 - 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; 

3) 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; 
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4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XI/104/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkanki msc. Trzcianki  Gmina 

Sitkówka-Nowiny; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  Gmina 

Sitkówka-Nowiny; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana  Gmina 

Sitkówka-Nowiny; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-X/53/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia 

statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się 

w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz 

bonifikat przysługujących ich nabywcom; 

11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy; 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXI/262/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Zgórsko w 

Gminie Sitkówka-Nowiny; 

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej 

nieruchomości  gruntowych, położonych w miejscowości Zgórsko, obręb geodezyjny 

Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny; 

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

położonych w miejscowości Bolechowice w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz 

Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach; 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

termomodernizację  budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu 

Placówek Integracyjnych w Kowali; 

17) Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny 

zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F"; 

18) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala- Południe”; 



 28 

19) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana - Centrum”; 

20) 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; 

21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany nazwy Gminy Sitkówka – Nowiny 

i przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami; 

22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego; 

23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

11. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

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 – XIV/147/19 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. 

 

21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany nazwy Gminy Sitkówka – Nowiny 

i przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz omówił projekt w/w uchwały oraz procedury z tym 

związane. 

W dyskusji udział wzięli: 

 radna Edyta Giemza, 

o godz. 19.24 z obrady sesji opuściła pani Izabela Lesik 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz. 

 

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

projektem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany nazwy Gminy Sitkówka – Nowiny 

i przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 
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Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 3 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XIV/148/19 w sprawie przystąpienia do zmiany nazwy Gminy Sitkówka – Nowiny 

i przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami. 

 

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

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 – XIV/149/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

27 grudnia 2018 r. 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 – XIV/150/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

Ad. 10 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

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

 Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 r. 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

Radny Damian Milewski poruszył następujące tematy: 

 zniszczenie ogrodzenia placu zabaw w Nowinach podczas montowania nowych urządzeń, 

 słaba widoczność na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z ul. Zakładową – prośba o interwencję 

w Starostwie Powiatowym w celu postawienia lustra,  

 braku lekarza neurologa w Przychodni Nowinach. 

Na powyższe tematy odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz 
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Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił pisma adresowane do Rady Gminy: 

 od Stowarzyszenia Telewizja Kablowa Nowiny – (pismo adresowane do Wójta Gminy, do 

wiadomości Rady Gmin) - przeznaczenie kwoty 1.500 zł na zakup niezbędnych urządzeń i 

materiałów + odpowiedź; 

 od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dot. tworzenia 

młodzieżowych rad i wspierania ich działalności; 

 od Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach – (pismo adresowane do Wójta Gminy) - 

wniosek do budżetu gminy na 2020 rok – 10.000 zł na służby ponadnormatywne; 

 odpowiedź na interpelację radnych: Edyty Giemzy i Agnieszki Stępień w sprawie założenia 

lustra przy drodze powiatowej 0278T przy ul. Szewskiej. 

- w/ w pisma do wglądu w biurze rady gminy 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk poinformował, że kolejna sesja rady gminy odbędzie 

się w ostatni poniedziałek miesiąca, tj. 28 października 2019 r.  

 

Ad. 11 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 19.37  Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad 

zamknął obrady XIV 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 3088/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2019 roku; 

 Zał. Nr 4 – Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-

2023; 

 Zał. Nr 5 - wniosek radnych Gminy: Tadeusza Kucharczyka, Damiana Milewskiego, Artura 

Podczasiaka, Romana Topora dot. wysokości stawki za 1GJ ciepła oraz opłaty stałej. 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczył: 

                                                                             

          Alina Jedynak                      Zbigniew Pyk  


