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 Protokół Nr XVII/19 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny  

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 16 grudnia 2019 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 15.02, zakończenie godzina 17.26. 

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, 

 Mjr Mirosław Wąchocki – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach; 

 St. Sierż. Artur Pękalski – 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, 

 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 Marta Herbergier – kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji, 

 Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach, 

 Pan Zenon Janus – Radny Powiatu Kieleckiego, 

 mieszkańcy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej przez przedstawicieli Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Kielcach oraz 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji. 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

7. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

8. Podjęcie uchwał: 
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1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 

2019 rok 

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

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

Nowiny na lata 2019-2030 

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

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

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/71/19 z dnia 25 marca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/72/19 z dnia 25 marca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu 

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m
2
 pasa 

drogowego dróg gminnych Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

nawierzchni parkingu przy placu zabaw  na działce nr ewid. 208/2 w  m. Zagrody  na rzecz 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie 

ogrodzenia placu zabaw   na terenie Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala nr 51B, 

Gm. Sitkówka-Nowiny, dz. nr ewid. 608/6 na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w m. 

Kowala; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

11) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

12) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Sitkówka-Nowiny 

13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi 

16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

17) Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania 

obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości 

ciekłych 

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-VIII/78/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny 

19) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do realizacji Programu 

,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

22) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 

2020 

23) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

24) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na 

I półrocze 2020 roku 

25) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2020 roku 

26) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2020 roku 

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji 

Obrady XVII 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, Radnego Powiatu Kieleckiego Zenona Janusa, 
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mieszkańców oraz zaproszonych gości: Mjr Mirosława Wąchockiego z Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Kielcach i St. Sierż. Artura Pękalskiego z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony 

Terytorialnej. 

 

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 8 ust. 27 - 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 pkt 8 ust. 28 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego; 

oraz omówił zasadność wprowadzenia do porządku obrad sesji powyższych projektów 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 8 ust.27 - 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 8 ust. 27 - 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”. 

 

 wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt 8 ust.28 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji w pkt 8 ust.28 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
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Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego, 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę techniczną niezbędną do uaktualnienia porządku 

obrad sesji w systemie e-sesja.  

Przerwa od godz. 15.08 do godz. 15.12. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej przez przedstawicieli Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Kielcach oraz 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji. 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta. 

7. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

8. Podjęcie uchwał: 

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

2019 rok 

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

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

Nowiny na lata 2019-2030 

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

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

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/71/19 z dnia 25 marca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/72/19 z dnia 25 marca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu 

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m
2
 pasa 

drogowego dróg gminnych Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

nawierzchni parkingu przy placu zabaw  na działce nr ewid. 208/2 w  m. Zagrody  na rzecz 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie 

ogrodzenia placu zabaw   na terenie Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala nr 51B, 



 6 

Gm. Sitkówka-Nowiny, dz. nr ewid. 608/6 na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w m. 

Kowala; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

11) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

12) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Sitkówka-Nowiny 

13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

17) Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania 

obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości 

ciekłych 

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-VIII/78/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny 

19) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do realizacji Programu 

,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
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22) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 

2020 

23) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

24) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na 

I półrocze 2020 roku 

25) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2020 roku 

26) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2020 roku 

27) 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 

28) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego 

9. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

10. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 4 

Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej przez przedstawicieli Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Kielcach oraz 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej 

 

O godz. 15.12 z sali obrad wyszedł Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

 

Mjr Mirosław Wąchocki z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach i St. Sierż. Artur Pękalski z 

10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej przedstawili informacje nt. ochotniczych form 

służby wojskowej. 

O godz. 15.15 do sali obrad wrócił Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  

O godz. 15.16 z sali obrad wyszedł Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek i kierownik Marta 

Herbergier 

 

W dyskusji udział wzięli: 

 Radny Tadeusz Kucharczyk 

 

O godz. 15.20 do sali obrad wrócił Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk podziękował za przedstawienie powyższych 

informacji. 
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Wobec wyczerpania pkt o godz. 15.21 obrady sesji opuścili: 

 Mjr Mirosław Wąchocki  

 St. Sierż. Artur Pękalski  

 

Ad. 5  

Przyjęcie protokołu z XVI sesji 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu  

z XVI sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 listopada 2019 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

Ad. 6 

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. 15.24 do sali obrad wróciła kierownik Marta Herbergier 

 

Następnie Pan Wójt poinformowała o sprawach bieżących: 

 9 grudnia br. wraz panią Skarbnik i kierownikiem GOPS - podpisanie umowy z Wojewodą 

Świętokrzyskim na asystenturę osób niepełnosprawnych  

 11 grudnia br. Związek Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego  

(spotkanie m.in. z dyrektorem Sułkiem z Urzędu Marszałkowskiego dot. tematów 

inwestycyjnych i nowej perspektywy finansowej z UE na lata 2021-2027 – tj. ekologia, 

elektromobilność, budowa ścieżek rowerowych, termomodernizacja, odnawialne źródła 

energii, programy społeczne m.in. dla seniorów,  

spotkanie z dyrektorem Klimczakiem z Wydziału Infrastruktury Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego – prezentacja listy projektów zatwierdzonych do dofinansowania, które 

została przekazane do MSWiA – na drogi wojewódzkie i gminne) 

 12 grudnia br. coroczne spotkanie opłatkowe  z przedsiębiorcami i stowarzyszeniami z terenu 

gminy 

 13 grudnia br. wizyta u Burmistrza Miasta Połaniec Jacka Tarnowskiego   

 14 grudnia br. Kiermasz Bożonarodzeniowy  

 

W dyskusji udział wzięli: 

 Radny Artur Podczasiak (projekt monitoringu placu zabaw) 
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 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz (udzielił odpowiedzi) 

 Sołtys Sołectwa Szewce-Zawada Ewa Fudali (temat zgłaszany od miesiąca lipca br. 

wysypanie kruszywa przy drodze w kierunku Łazisk tj. wyrównanie jezdni z poboczem)  

 Kierownik Andrzej Waśko (udzielił odpowiedzi) 

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

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

Zgromadzenie MZWiK w Kielcach. 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwał: 

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

na 2019 rok 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska omówiła autopoprawkę wprowadzoną do projektu 

budżetu oraz zmiany w projekcie WPF. 

W dyskusji udział wzięli: 

 Radny Artur Podczasiak (rezygnacja w 2019 roku z realizacji zadań: projekt - przebudowa 

systemu odprowadzania wód opadowych z drogi wojewódzkiej, projekt - ul. Grabowa i 

oświetlenia drogi) 

 Kierownik Andrzej Waśko (udzielił odpowiedzi) 

 

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

projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 

rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/172/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-

Nowiny na 2019 rok. 

 

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

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

Sitkówka-Nowiny na lata 2019-2030 

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-
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2030. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/173/19 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 2019-2030. 

 

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

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

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok  

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 

grudnia 2018r.,  w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów 

budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/174/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-

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

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok. 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/71/19 z dnia 25 marca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/71/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/175/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/71/19 z dnia 25 marca 2019 

r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/72/19 z dnia 25 marca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu 

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

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/72/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/176/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VIII/72/19 z dnia 25 marca 2019 

r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m
2
 pasa 

drogowego dróg gminnych Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego dróg gminnych 

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 – XVII/177/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m
2
 pasa 

drogowego dróg gminnych Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

wykonanie nawierzchni parkingu przy placu zabaw  na działce nr ewid. 208/2 w  m. 

Zagrody  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 nakładów finansowych poniesionych na wykonanie nawierzchni 

parkingu przy placu zabaw  na działce nr ewid. 208/2 w  m. Zagrody  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 – XVII/178/19 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

wykonanie nawierzchni parkingu przy placu zabaw  na działce nr ewid. 208/2 w  m. Zagrody  na rzecz 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Zespołu Placówek Integracyjnych w m. 

Kowala nr 51B, Gm. Sitkówka-Nowiny, dz. nr ewid. 608/6 na rzecz Zespołu Placówek 

Integracyjnych w m. Kowala 

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

uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie ogrodzenia placu 

zabaw   na terenie Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala nr 51B, Gm. Sitkówka-Nowiny, dz. 

nr ewid. 608/6 na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/179/19 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

wykonanie ogrodzenia placu zabaw  na terenie Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala nr 

51B, Gm. Sitkówka-Nowiny, dz. nr ewid. 608/6 na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w m. 

Kowala. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

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

uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i 

Kanalizacji w Kielcach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/180/19 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

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

uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i 

Kanalizacji w Kielcach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/181/19 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

O godz. 15.53 na obrady sesji przybył Kierownik Sławomir Sobczyk 

 

11) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do 
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Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

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

uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i 

Kanalizacji w Kielcach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/182/19 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy  Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W dyskusji nt. w/w projektu uchwały udział wzięli: 

 Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz (omówił najważniejsze zmiany 

wprowadzone do regulaminu) 

 

O godz. 15.56 obrady sesji opuściła pani Aneta Wajs Sołtys Sołectwa Wola Murowana  

 

 Radny Artur Podczasiak (mycie i dezynfekcja pojemników) 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 Kierownik Sławomir Sobczyk 

 Radny Artur Podczasiak 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 

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

projektem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/183/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
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Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/184/19 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

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

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 

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

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/185/19 w sprawie zmiany uchwały nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-

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

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

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

uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/186/19 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem 
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uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/187/19 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

17) Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania 

obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości 

ciekłych 

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

uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie 

pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/188/19 w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania 

obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. 

 

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-VIII/78/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny 

 

W dyskusji nt. odpadów odbieranych przez PSZOK udział wzięli: 

 Radny Krzysztof Seweryn  

 Kierownik Sławomir Sobczyk 

 Radna Edyta Giemza  

 Kierownik Sławomir Sobczyk 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz 

 Radny Artur Podczasiak  

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 

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

projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-VIII/78/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
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Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/189/19 w sprawie zmiany uchwały nr RG-VIII/78/19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

O godz. 16.24 obrady sesji opuścił Kierownik Sławomir Sobczyk  

 

19) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

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

uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz 

trybu ich pobierania. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/190/19 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

 

20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

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

uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/191/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

 

21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do realizacji 
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Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego 

ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

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

uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do realizacji Programu ,,Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/192/19 w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do realizacji 

Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze 

środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

 

22) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie 

Sitkówka-Nowiny na rok 2020 

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

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2020. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/193/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny 

na rok 2020. 

 

23) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/194/19 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

24) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

na I półrocze 2020 roku 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2020 

roku. 



 18 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/195/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

na I półrocze 2020 roku. 

 

25) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2020 roku 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na 

I półrocze 2020 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/196/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2020 roku. 

 

26) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2020 roku 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I 

półrocze 2020 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XVII/197/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2020 roku. 

 

27) 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 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz omówił w/w projekt uchwały. 

 

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: 
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Uchwałę Nr RG – XVII/198/19 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. 

 

28) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 września 2019 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-XIV/149/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 

września 2019 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 – XVII/199/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.  

Przerwa od godz. 16.34 do godz. 16.44. 

Po przerwie obrady sesji wznowił Przewodniczący Rady Gminy. 

Po przerwie nieobecni: pani Joanna Młynarczyk-Kusińska, pan Sławomir Sobczyk, pani Aneta 

Wajs. 

 

Ad. 9 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

 Radny  Marcin Wojcieszyński 

- temat działalności kopalni Bolechowice 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi. 

 radny Piotr Piotrowicz 

- temat projektu odwodnienia drogi surowcowej 

Kierownik Andrzej Waśko udzielił odpowiedzi 

 

O godz. 16.49 obrady sesji opuścił radny Marcin Wojcieszyński 

 

 radny Sylwester Bentkowski 

- temat zaplanowanych zadań w projekcie budżetu gminy na 2020 rok (łazienki w schronisku i 

wyposażenie OSP w Szewcach-Zawadzie) 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi. 
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 Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny Elżbieta Antoniak  

- temat parkingu przy małych sklepach w Nowinach (wjazd samochodów na chodnik – prośba 

do merytorycznej komisji) 

- temat korzystania z altanki śmietnikowej przy placu targowym  

- temat wycinki drzew w Nowinach 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi. 

 Radny Artur Podczasiak: 

- temat parkingu przy małych sklepach w Nowinach 

- temat altanki śmietnikowej przy placu targowym 

- temat projekt budżetu gminy na 2020 rok (wyposażenie GOK) 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk przedstawił pisma adresowane do Rady 

Gminy: 

1. Gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - deklaracja współpracy Gmin KOF na rzecz 

ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami 

W sprawie w/w pisma głos zabrał: 

 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 Radny Artur Podczasiak  

 Radna Renata Posłowska 

 

2. pismo od mieszkańca Kowali (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Przewodniczącego 

Rady Gminy i radnej R. Posłowskiej) dot. wykonania progów zwalniających przy ul. 

Kryształowej i ul. Diamentowej w Kowali  

+ opinia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w tym temacie 

3. Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód - informacji nt. strony postępowania dot. przyznania 

odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie dekretu z dnia 5 września 1947 r. i dekretu z 

dnia 27 lipca 1949 r. + odpowiedź 

4. Odpowiedź na interpelację radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sitkówka-

Nowiny  

5. interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie funkcjonowania kopalni 

Bolechowice 

W temacie w/w interpelacji głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

- w/ w pisma do wglądu w biurze rady gminy 
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W dyskusji w sprawach różnych udział wzięli: 

 radny Artur Podczasiak 

- temat składowiska kamienia przy ul. Przemysłowej 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz udzielił odpowiedzi 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Ad. 10 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 17.26 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pyk wobec wyczerpania porządku obrad zamknął 

obrady XVII 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; 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczył: 

                                                                             

          Alina Jedynak                      Zbigniew Pyk  


