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 Protokół Nr XVI/19 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny  

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 25 listopada 2019 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.03, zakończenie godzina 17.18. 

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 Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy, 

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

 Pani Marzena Lewandowska – kierownik Zespół ds. podatków i opłat lokalnych oraz 

pozostałych dochodów Urzędu Gminy, 

 Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Michał Piast – dyrektor Przychodni nowiny SPZOZ, 

 Pan Zenon Janus – Radny Powiatu Kieleckiego, 

 Pan Tomasz Gruszczyński - Radny Powiatu Kieleckiego, 

 media lokalne, 

 mieszkańcy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XV sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XLIII/372/14 Rady Gminy Sitkówka-
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Nowiny z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji 

i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o ustalenie 

urzędowej nazwy dla obiektu fizjograficznego; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

z tytułu trwałego zarządu nieruchomością; 

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

położonej w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

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

położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy; 

6) 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; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw  na działce nr ewid. 533/181 w  m. Nowiny  

na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu 

zabaw, utworzonych  na dz. nr ewid. 25/26 w  m. Słowik  na rzecz Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-

Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 rok; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny; 

8. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji 

Obrady XVI sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VIII kadencji 2018-2023 otworzył o godz. 15.03 

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, Radnego Powiatu Kieleckiego Zenona Janusa, 

mieszkańców. 

 

 



 3 

Ad. 2 

Stwierdzenie kworum 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Pyk, na podstawie listy obecności stwierdził kworum 

uprawniające Radę do podejmowania uchwał. 

Poinformował, że na sesji obecnych jest 15 radnych. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

 

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

 w pkt 7 ust. 11 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG –VIII/76/19 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymana czystości i 

porządku na terenie Gminy Sitkówka- Nowiny; 

 w pkt 7 ust. 12 - 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-VIII/76/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

 w pkt 7 ust. 13 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zwracanego przez Międzygminny 

Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach mienia Gminy Sitkówka-Nowiny; 

 w pkt 7 ust. 14 - 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. 

 

Radny Marcin Wojcieszyński wyraził swój sprzeciw co do takiego traktowania radnych przy 

wprowadzaniu do porządku obrad sesji projektów uchwał, zwłaszcza zmiany WPF gdzie radni 

otrzymali powyższy projekt 1,5 godziny przed sesją i nie byli wstanie się z nim zapoznać. 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska w odniesieniu do wypowiedzi radnego 

Wojcieszyńskiego omówiła zmiany wprowadzone do WPF oraz poprosiła o wprowadzenie 

powyższego projektu uchwały do porządku obrad sesji i jego przyjęcie. 

 

Więcej  uwag i propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie:  

 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 7 ust.11 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały NR RG –VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w 

sprawie regulaminu utrzymana czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka- Nowiny.  

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 7 ust.11 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały NR RG –VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 
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regulaminu utrzymana czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka- Nowiny, 

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

 

 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 7 ust.12 - 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-

VIII/76/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 7 ust.12 - 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-VIII/76/19 z dnia 25 marca 

2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, 

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

 

 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 7 ust.13 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

zwracanego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach mienia 

Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 7 ust.13 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

zwracanego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach mienia Gminy 

Sitkówka-Nowiny, 

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

 

 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 7 ust.14 - 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 7 ust.14 - 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 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. 15.12 do godz. 15.16. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 
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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 XV sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XLIII/372/14 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji 

i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o ustalenie 

urzędowej nazwy dla obiektu fizjograficznego; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

z tytułu trwałego zarządu nieruchomością; 

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

położonej w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

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

położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy; 

6) 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; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę 

i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw  na działce nr ewid. 533/181 w  m. Nowiny  

na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu 

zabaw, utworzonych  na dz. nr ewid. 25/26 w  m. Słowik  na rzecz Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-

Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 rok; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny; 

11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG –VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymana czystości i porządku na 

terenie Gminy Sitkówka- Nowiny; 
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12) 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-VIII/76/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny;     

13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zwracanego przez Międzygminny Związek Wodociągów 

i Kanalizacji w Kielcach mienia Gminy Sitkówka-Nowiny; 

14) 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; 

8. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XV sesji 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z XV sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 października 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 

 

O godz. 15.21 na obrady sesji przybył radny Powiatu Kieleckiego Tomasz Gruszczyński  

 

Następnie Pan Wójt poinformowała o sprawach bieżących: 

 w dniach 26-29 listopada br. odbędą się postępowania przetargowe na sprzedaż działek za 

DPS w Zgórsku; 

 22 listopada br. – delegacja do Gminy Brójce (m.in. udział w sesji Rady Gminy Brójce); 

 7 grudnia br. - Turniej Piłki Siatkowej z udziałem przedstawicieli firm z terenu gminy oraz 

drużyny z Gminy Brójce; 

 w okresie między sesjami nie było Zgromadzenia MZWiK w Kielcach – planowane jest na 

miesiąc grudzień; 

 13 listopad br. podpisanie deklaracji w ramach KOF o współpracy w zakresie polityki 

antysmogowej;  
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o godz. 15.30 z sali obrad wyszedł radny Powiatu Kieleckiego Tomasz Gruszczyński 

o godz. 15.32 do sali obrad wrócił radny Powiatu Kieleckiego Tomasz Gruszczyński 

 

 przedstawienie informacji nt. perspektywy unijnych funduszy na walkę ze smogiem i działania 

mające na celu podniesienia jakości powietrza i ochronie klimatu (m.in. wymiana pieców, 

montaż paneli fotowoltaicznych). 

 

Radny Krzysztof Seweryn zapytał o budżet UE na kolejne lata.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi. 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz nt. powyższego pkt informacji udzielił w swoim 

sprawozdaniu. 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwał: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 

W dyskusji na temat stawek podatku od nieruchomości udział wzięli: 

 radny Marcin Wojcieszyński  

o godz. 15.41 z sali obrad wyszedł Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

o godz. 15.42 do sali obrad wrócił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz 

 

 radny Artur Podczasiak 

o godz. 15.42 z sali obrad wyszedł radny Damian Milewski 

o godz. 15.44 do sali obrad wrócił radny Damian Milewski 

 

 radna Halina Musiał  

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (przedstawił m.in. informacje nt. podatku od 

nieruchomości za lata 2014-2020, wysokości Janosikowego za lata 2014-2020, zwolnień i 

umorzeń z podatku od nieruchomości za lata 2015-2019) 

- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 radny Artur Podczasiak 
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Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk odczytał: 

 opinię Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia z dn. 20.11.2019 r. dot. 

podwyżki stawek podatku od nieruchomości 

- w/w opinia stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu 

 

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

projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 10 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVI/158/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XLIII/372/14 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wystąpienia do Ministra 

Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o 

ustalenie urzędowej nazwy dla obiektu fizjograficznego 

 

O godz. 16.05 obrady sesji opuściła radny Powiatu Kieleckiego Tomasz Gruszczyński 

 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-XLIII/372/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 

czerwca 2014 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem 

Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy dla obiektu fizjograficznego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVI/159/19 w sprawie zmiany uchwały NR RG-XLIII/372/14 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i 

Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy 

dla obiektu fizjograficznego. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomością. 

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 – XVI/160/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością. 

 

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

położonej w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny 

(dz.nr 730/12) 

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

uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonej w 

miejscowości Kowala 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 – XVI/161/19 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonej w miejscowości Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w 

Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 

(dz. nr 585/251) 

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 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 – XVI/162/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie 

Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

6) 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 585/252 i 585/257) 

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 
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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 – XVI/163/19 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. 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw  na działce nr ewid. 533/181 w  

m. Nowiny  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

 

W dyskusji nad w/w projektem uchwały oraz działalności ZGKiM w Nowinach udział wzięli: 

 radny Artur Podczasiak  

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz 

 radny Krzysztof Seweryn 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz 

 

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

projektem uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż 

urządzeń zabawowych na placu zabaw  na działce nr ewid. 533/181 w  m. Nowiny  na rzecz Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVI/164/19 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw  na działce nr ewid. 533/181 w  m. Nowiny  

na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu 

zabaw, utworzonych  na dz. nr ewid. 25/26 w  m. Słowik  na rzecz Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

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

uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, utworzonych  

na dz. nr ewid. 25/26 w  m. Słowik  na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

Uchwałę Nr RG – XVI/165/19 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych 

placu zabaw, utworzonych  na dz. nr ewid. 25/26 w  m. Słowik  na rzecz Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy 

Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk odczytał: 

 pismo od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - informacja nt. wyników konsultacji społecznych 

w przedmiocie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok. 

 

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

uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVI/166/19 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy 

Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W sprawie w/w projektu uchwały głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 Radca Prawny Urzędu Gminy Janina Michalska 

 

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

uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 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 – XVI/167/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG –VIII/76/19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymana czystości i 

porządku na terenie Gminy Sitkówka- Nowiny 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił: 

 pismo z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach - Skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego za pośrednictwem Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na uchwałę Nr RG-

VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 

 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG –VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia  

25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymana czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka- 

Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVI/168/19 w sprawie zmiany uchwały NR RG –VIII/76/19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymana czystości i porządku na 

terenie Gminy Sitkówka- Nowiny. 

 

12) 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-VIII/76/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 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-VIII/76/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVI/169/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

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

Sitkówka-Nowiny Nr RG-VIII/76/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
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czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zwracanego przez Międzygminny Związek 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach mienia Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

uchwały w sprawie przyjęcia zwracanego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w 

Kielcach mienia Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVI/170/19 w sprawie przyjęcia zwracanego przez Międzygminny Związek 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach mienia Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sitkówka-Nowiny na lata 2019-2025 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 

2019-2025. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVI/171/19 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.  

Przerwa od godz. 16.26 do godz. 16.37. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

Po przerwie nieobecni: pani Marzena Lewandowska, pan Michał Piast, pan Tomasz 

Gruszczyński. 

 

Ad. 8 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

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



 14 

1. od Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach - analiza oświadczeń majątkowych 

Radnych Gminy i Wójta Gminy złożonych: w związku z objęciem funkcji na kadencję 

2020-2023 oraz za rok 2018; 

W temacie w/w pisma głos zabrał radny Artur Podczasiak. 

 

2. od Wojewody Świętokrzyskiego - stwierdzenie nieważności części uchwały Rady Gminy 

Nr RG-XIV/144/19 z dnia 30.09.2019 r. 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"; 

3. pismo od 3 osób - wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy; 

4. 2 pisma mieszkańców Woli Murowanej - wnioski do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 

5. ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (pismo adresowane do 

Wójta Gminy, po dekretacji do Przewodniczącego Rady Gminy) - wykonania sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą powiatową nr 0278T; 

6. ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – przekazanie wg właściwości 

petycji dot. zmiany przepisów prawa miejscowego; 

7. od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - c.d - odpowiedź na interpelację radnej E. Giemzy w 

sprawie usunięcia uschniętych gałęzi na drzewach znajdujących się przy drodze 

powiatowej 0278T w msc. Szewce; 

8. interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sitkówka-

Nowiny; 

9. od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - projekt budżetu Gminy na 2020 rok (radni otrzymali 

powyższy projekt); 

10. zaproszenie do ZPO w Bolechowicach na obchody rocznicy nadania imienia placówce – 

27.11.2019 r. o godz.11.00. 

- w/ w pisma do wglądu w biurze rady gminy 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

 radna Edyta Giemza:  

- podziękowała radnemu Zenonowi Janusowi za interwencję w sprawie  wycięcia gałęzi; 

- temat usprawnienia przejazdu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą 

powiatową nr 0278T 

- temat uszkodzenia asfaltu przy skrzyżowaniu ul. Marmurowej i ul. Dewońskie w Szewcach  

 radny Marcin Wojcieszyński: 

- temat pisma mieszkańców Bolechowic z września br. w sprawie kursowania autobusów  
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Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi. 

 radny Tadeusz Kucharczyk:   

- temat skrzyżowania na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą powiatową nr 

0278T 

 radna Renata Posłowska: 

- temat kursowania autobusów linii nr 27 i 29  

- podziękowała za wykonanie wodociągu w Kowali 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi. 

 radna Renata Krzysiek-Nowakowska: 

- temat oświetlenia przy ul. Kwarcytowej i ul. Dolomitowej w Szewcach 

Kierownik Andrzej Waśko udzielił odpowiedzi. 

 radny Artur Podczasiak: 

- temat oznakowania dróg powiatowych i gminnych i spotkania z przedstawicielami Starostwa 

Powiatowego w tej sprawie 

- temat artykułu o podwyżce 1GJ, który ukazał w „Głosie Nowin” 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi w temacie spotkania z 

przedstawicielami PZD w Kielcach. 

 radny Krzysztof Seweryn: 

- temat budowy masztu na działce PKP w msc. Słowik  

- działalność kamieniołomu w Bolechowicach 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi. 

 

O godz. 17.10 obrady sesji opuścił radny Powiatu Kieleckiego Zenon Janus 

 

 radna Renata Posłowska: 

- temat ruchu samochodów ciężarowych w msc. Kowala 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zaprosił na następujące uroczystości: 

 7 grudnia br. od godz. 9.00 Turniej Piłki Siatkowej – hala ZSP w Nowinach 

 12 grudnia br. godz. 17.00 coroczne spotkanie z przedsiębiorcami i stowarzyszeniami – 

budynek GOK 

 14 grudnia br. od godz. 11.00 Kiermasz Bożonarodzeniowy - parking przy GOK 

 16 grudnia br. godz. 15.00 sesja rady gminy 

 19 grudnia br. godz. 14.00 Wieczór Wigilijny – ZSP w Nowinach  

 30 grudnia br. sesja budżetowa 
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Ad. 9 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 17.18 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął 

obrady XVI 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 – informacja nt. podatku od nieruchomości, Janosikowego, zwolnień i umorzeń z podatku od 

nieruchomości; 

 Zał. Nr 4 – opinia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia z dn. 20.11.2019 r. dot. 

podwyżki stawek podatku od nieruchomości; 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczył: 

                                                                             

          Alina Jedynak                      Zbigniew Pyk  


