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 Protokół Nr XXVII/17 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 27 lutego 2017 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 14.03, zakończenie godzina 15.11. 

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,  

 Sołtysi z terenu Gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny, 

 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego, 

 Pani Grażyna Górecka – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

Urzędu Gminy, 

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

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Tomasz Błaszczyk - dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ, 

 Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach, 

 Pan Ryszard Kusak - kierownika CUW w Nowinach, 

 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach, 

 Pani Marta Herbergier – redaktor „Głosu Nowin” i Facebook-a Gminy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 
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4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Realizacja inwestycji na terenie gminy – informacja za rok 2016. 

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sitkówka-

Nowiny. 

9. Podjęcie uchwał: 

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

Nowiny na 2017 rok; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BRZEZIŃSKA” w miejscowości 

Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BURSZTYNOWA” 

w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „DIAMENTOWA” w miejscowości 

Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „GRAFITOWA” w miejscowości 

Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFIROWA” w miejscowości 

Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „TURKUSOWA” w miejscowości 

Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osoby fizycznej 

w miejscowości  Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

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

nieruchomości  gruntowych, położonych w miejscowości Zagrody, obręb geodezyjny 

Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny; 

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 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego 
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usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Parkowej 3, położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 

533/167, 533/168, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, 

Gmina Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu; 

13) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych w 

postaci skrzydła edukacyjnego budynku Przedszkola Samorządowego w Nowinach, na 

rzecz Przedszkola Samorządowego im. "Pluszowego Misia" w Nowinach; 

14) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

doposażenie budynku hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 

na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach; 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

doposażenie Świetlicy w Szewcach, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w 

Nowinach; 

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 15 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny 

zabudowy mieszkaniowej - plan Z" 

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 18 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - 

Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji - plan J"; 

18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Nowinach oraz 

nadania jej Statutu; 

19) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat oraz 

trybu ich pobierania. 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 i 2 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Obrady XXVII sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 otworzyła  

o godz. 14.03 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak powitała Wójtów Gminy, Radnych, Sołtysów z 

terenu Gminy, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Nowiny, pracowników Urzędu Gminy, 

dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Radną Powiatu Kieleckiego 

Bogumiłę Kowalczyk oraz przedstawicieli mediów lokalnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak, na podstawie listy obecności stwierdziła 

prawomocność obrad – stwierdziła quorum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. 

Poinformowała, że na sesji obecnych jest 15 radnych. 

 

Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła porządek obrad.  

Zapytała czy są jakieś uwagi. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad:  

 Pkt 9 ust. 18 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów 

w Nowinach oraz nadania jej Statutu. 

Pan Wójt poinformował również, że wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2017 rok oraz sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023. Nowe projekty uchwały radni otrzymali w dniu 

dzisiejszym. Natomiast zmiany były omawiane przez panią Skarbnik na posiedzeniach komisji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zapytała czy są jakieś pytania lub uwagi. 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zdjęcie z porządku 

obrad sesji: 

 Pkt 9 ust. 18 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów 

w Nowinach oraz nadania jej Statutu. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Nad zdjęciem w/w pkt z porządku obrad Radni głosowali jednogłośnie, tj. 15 głosów „za”. 

 

Wobec braku dalszych uwag do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak 

poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. 
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Wobec powyższych zmian porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Realizacja inwestycji na terenie gminy – informacja za rok 2016. 

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sitkówka-

Nowiny. 

9. Podjęcie uchwał: 

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

Nowiny na 2017 rok; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny  

z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BRZEZIŃSKA” w miejscowości 

Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BURSZTYNOWA” 

w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „DIAMENTOWA” w miejscowości 

Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „GRAFITOWA” w miejscowości 

Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFIROWA” w miejscowości 

Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „TURKUSOWA” w miejscowości 

Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osoby fizycznej 

w miejscowości  Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

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

nieruchomości  gruntowych, położonych w miejscowości Zagrody, obręb geodezyjny 

Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny; 
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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 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego 

usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Parkowej 3, położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 

533/167, 533/168, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, 

Gmina Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu; 

13) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych w 

postaci skrzydła edukacyjnego budynku Przedszkola Samorządowego w Nowinach, na 

rzecz Przedszkola Samorządowego im. "Pluszowego Misia" w Nowinach; 

14) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

doposażenie budynku hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 

na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach; 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

doposażenie Świetlicy w Szewcach, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w 

Nowinach; 

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 15 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny 

zabudowy mieszkaniowej - plan Z" 

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 18 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - 

Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji - plan J"; 

18) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat oraz 

trybu ich pobierania. 

10. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Zakończenie obrad sesji. 
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Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXVI sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że protokół był wyłożony 

do wglądu w biurze Rady Gminy. Zapytała czy są uwagi do protokołu.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVI sesji 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym 

 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sprawozdanie  

z działalności w okresie między sesjami, tj. od 27.01.2017 r. do 27.02.2017 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

 

Następnie pan Wójt poinformował, że w dniu 16 marca br. jest organizowany wyjazd do 

Warszawy, gdzie odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP, w którym 

nasza gmina jest członkiem. Związek organizuje debatę dot. obrony samorządności. Jeżeli 

ktoś z radnych jest zainteresowany to należy to zgłosić do końca tygodnia do 

Przewodniczącej Rady. Szczegółowe informacje znajdują się u Przewodniczącej oraz na 

stronie internetowe Związku Gmin Wiejskich RP: www.zgwrp.pl 

Pan Wójt dodał, że Związek Gmin Wiejskich RP organizuje debatę ponieważ są planowane 

zmiany m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wstecz wójtów, burmistrzów i prezydentów, 

zmiana ordynacji wyborczej oraz okręgów wyborczych – z jednomandatowych na 

wielomandatowe, start w wyborach do rad gmin będzie możliwy tylko z list wyborczych. Są 

również propozycje zmiany Prawa geologicznego tj. utworzenia Państwowej Służby 

Geologicznej, gdzie na ten cel ma być przeznaczane 90% opłaty eksploatacyjnej obecnie 

wpływającej do budżetów gmin, a 10% będzie zostawało w budżecie gminy. A do budżetu 

naszej gminy z tego tytułu obecnie wpływa ponad 3 mln zł. I są to pomysły, gdzie ogranicza 

się kompetencje samorządów gminnych i dochodzi do centralizacji budżetów i pewnych 

zadań. 
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Do sprawozdania pytań i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

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

było Zgromadzenia MZWiK. 

  

Ad. 7  

Realizacja inwestycji na terenie gminy – informacja za rok 2016 

- w/w informacja stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że radni otrzymali w/w 

informację w materiałach na sesję. 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w temacie. 

 

Ad. 8 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sitkówka-

Nowiny 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że radni otrzymali w/w 

informację w materiałach na sesję. 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że po raz 

pierwszy jest tak, że Gmina nie musi wypłacać tzw. wyrównań wynagrodzeń, które są 

wypłacane nauczycielom w trakcie roku.  

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w temacie. 

 

Ad. 9  

Podjęcie uchwał: 

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

Nowiny na 2017 rok 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska przedstawiła autopoprawki wprowadzone 
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do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2017 rok. 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2017 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVII/326/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2017 rok. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska przedstawiła autopoprawki wprowadzone 

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVII/327/17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BRZEZIŃSKA” w 

miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BRZEZIŃSKA” w 
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miejscowości Kowala 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 – XXVII/328/17 w sprawie nadania nazwy ulicy „BRZEZIŃSKA” w 

miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BURSZTYNOWA” w 

miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BURSZTYNOWA” w 

miejscowości Kowala 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 – XXVII/329/17 w sprawie nadania nazwy ulicy „BURSZTYNOWA” w 

miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „DIAMENTOWA” w 

miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „DIAMENTOWA” w 

miejscowości Kowala 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 – XXVII/330/17 w sprawie nadania nazwy ulicy „DIAMENTOWA” w 

miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „GRAFITOWA” w 

miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „GRAFITOWA” w 

miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

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 – XXVII/331/17 w sprawie nadania nazwy ulicy „GRAFITOWA” w 

miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFIROWA” w miejscowości 

Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFIROWA” w 

miejscowości Kowala 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 – XXVII/332/17 w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFIROWA” w 

miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „TURKUSOWA” w 

miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „TURKUSOWA” w 

miejscowości Kowala 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 – XXVII/333/17 w sprawie nadania nazwy ulicy „TURKUSOWA” w 

miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osoby fizycznej w 

miejscowości  Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osoby 

fizycznej 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: 
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Uchwałę Nr RG – XXVII/334/17 w sprawie nieodpłatnego nabycia działek od osoby 

fizycznej w miejscowości  Kowala w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

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

nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Zagrody, obręb 

geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargowej nieruchomości  gruntowych, położonych w miejscowości Zagrody, 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 – XXVII/335/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Zagrody, obręb 

geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny. 

 

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 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

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 – XXVII/336/17 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 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego 
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usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Parkowej 3, położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 

533/167, 533/168, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, 

Gmina Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz omówił projekt w/w uchwały. 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego 

usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Parkowej 3, 

położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 533/167, 533/168, 

położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVII/337/17 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego 

usytuowanego na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Parkowej 3, 

położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 533/167, 533/168, 

położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

 

13) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników 

majątkowych w postaci skrzydła edukacyjnego budynku Przedszkola 

Samorządowego w Nowinach, na rzecz Przedszkola Samorządowego im. 

"Pluszowego Misia" w Nowinach 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie składników 

majątkowych w postaci skrzydła edukacyjnego budynku Przedszkola Samorządowego w 

Nowinach, na rzecz Przedszkola Samorządowego im. "Pluszowego Misia" 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 – XXVII/338/17 w sprawie przekazania w użytkowanie składników 

majątkowych w postaci skrzydła edukacyjnego budynku Przedszkola Samorządowego w 
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Nowinach, na rzecz Przedszkola Samorządowego im. "Pluszowego Misia" w Nowinach. 

 

14) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

doposażenie budynku hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w 

Nowinach na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na doposażenie budynku hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w 

Nowinach na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 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 – XXVII/339/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na doposażenie budynku hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w 

Nowinach na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. 

 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na 

doposażenie Świetlicy w Szewcach, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” 

w Nowinach 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na doposażenie Świetlicy w Szewcach, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury 

„Perła” 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 – XXVII/340/17 w sprawie przekazania nakładów finansowych 

poniesionych na doposażenie Świetlicy w Szewcach, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury 

„Perła” w Nowinach. 

 

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 15 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą 

"Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej - plan Z" 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany numer 15 miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - 

Tereny zabudowy mieszkaniowej - plan Z". 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVII/341/17 w sprawie zmiany numer 15 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - 

Tereny zabudowy mieszkaniowej - plan Z". 

 

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 18 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą 

"Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji - 

plan J" 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany numer 18 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo 

Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji - plan J". 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVII/342/17 w sprawie zmiany numer 18 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo 

Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji - plan J". 

 

18) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia  od opłat oraz trybu ich pobierania 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat oraz trybu 

ich pobierania. 
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W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XXVII/343/17 w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat oraz trybu 

ich pobierania. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.  

Przerwa od godz. 14.41 do godz. 14.55. 

Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy. 

Po przerwie na obrady sesji przybył pan Jacek Chudzicki. 

Po przerwie na obrady sesji nie wrócili: pan Tomasz Błaszczyk, pan Marcin Król. 

 

Ad. 9 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przypomniała, że do dnia 30 kwietnia br. 

radni mają obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe za 2016 rok. Oświadczenie ma być 

złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w 2 egz. wraz z kopią PIT-u za 2016 r. Wszyscy radni 

w zeszłym tygodniu podczas posiedzeń komisji otrzymali druki oświadczeń majątkowych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły  

do Biura Rady w okresie między sesjami: 

 pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - uchwała Nr 9/2017 I Składu 

Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty 

długu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023 - opinia pozytywna; 

 pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - uchwała Nr 10/2017 I Składu 

Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok  

- kwota 9.129.00 zł; 

 pismo od Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Nowinach – opinia dot. 

uchwały Nr RG-XXVI/325/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 

2017r.  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
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nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe; 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pismo zostało skierowane na 

posiedzenie komisji Oświaty, Kultury i Sportu w miesiącu lutym br. 

 

 pismo od Związku Gmin Wiejskich RP - w obronie samorządności – biuletyn 

specjalny ZGWRP nr 1; 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pismo zostanie przekazane na 

posiedzenia komisji w miesiącu marcu br. celem zapoznania i analizy.  

 

 pismo z Urzędu Skarbowego w Pińczowie – analiza oświadczenia majątkowego 

kierownika CUW w Nowinach złożonego w związku z podjęciem pracy na w/w 

stanowisku; 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w pismo zostanie przekazane Wójtowi 

Gminy celem przekazania kierownikowi CUW. 

 

 pismo z Kuratorium Oświaty w Kielcach - pozytywna opinia w sprawie uchwały  

Nr RG-XXVI/325/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe; 

 pismo od pana Sławomira Sobczyk Zastępcy Kierownika Ref. Infrastruktury, 

Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny - 

informacja o przesłaniu mieszkańcom Trzcianek żądanych dokumentów; 

 pismo od Starosty Kieleckiego dot. XVII Halowych Mistrzostw Radnych i 

Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej – 25 marca br. Chęciny; 

 pismo pracownika Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny – skarga (pismo adresowane do 

Wójta Gminy, do wiadomości Rady Gminy) 

- w/w pisma do wglądu w biurze rady. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję w sprawach różnych. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz w odpowiedzi na pytanie radnego Łukasza Grynia 

poinformował, że lodowisko w Nowinach zgodnie z umową będzie funkcjonowało do  

28 lutego br. i praktycznie zakończy swoją działalność ze względu na warunki atmosferyczne. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Renata Posłowska poinformowała, że dziura w drodze 



 18 

przy piekarni została zasypana kamieniami ale one odpryskują. Zwróciła się z prośbą by 

poprawić ten stan.  

Pan Andrzej Waśko poinformował, że zostanie to poprawione. 

 

Pani Bogumiła Kowalczyk Radna Powiatu Kieleckiego pogratulowała Wójtowi Gminy, 

Radnym, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, kolejnego wyróżnienia 

dla naszej Gminy, tj. tytuł Lidera Regionu w kategorii samorząd przyznany przez kapitułę 

„Echa Dnia”. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz podziękował za gratulację i dodał, że nasza gmina 

została również po raz drugi nominowana przez Urząd Marszałkowski do nagrody 

Województwa Świętokrzyskiego „Viktoria Świętokrzyska”. W dniu jutrzejszym w 

Filharmonii Świętokrzyskiej odbędzie się uroczysta gala.  

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz poinformował, że przedstawi informacje, które 

mogą pewne sprawy wyjaśnić, ponieważ nie było pytań przy zmianach budżetowych i w 

zasadzie radni wstrzymując się od głosu, oczywiście każdy ma do tego prawo, po raz kolejny 

nie przedstawili żadnego uzasadnienia. A pewnie dla niektórych radnych szokująca jest kwota 

kredytu, który zaciąga gmina. A zgodnie z ustawą o finansach publicznych dopuszczalny 

poziom zadłużenia to 65% dochodów gminy. Jeżeli budżet gminy zostanie tak wykonany jak 

jest zaplanowany to na koniec 2017 roku zadłużenia będzie wynosić 32% dochodów. W 

związku z tym do granicy tego niebezpiecznego zadłużenia jest jeszcze bardzo daleko.  

Pan Wójt dodał, że na koniec 2016 roku zadłużenie gminy było na poziomie 10%, obecnie po 

spłacie wszystkich zobowiązań zadłużenie wynosi 6%-7%.  

Wobec powyższego trudno jest się panu Wójtowi domyślać pobudek, którymi radni się 

kierują, nie mniej jednak jeżeli głosują w ten sposób w trosce o finanse gminy to chciałby ich 

uspokoić, ponieważ na koniec br. przy tym planowanym zadłużeniu poziom zadłużenie 

będzie wynosił tylko 32%. A do poziomu w którym należy wprowadzić działania naprawcze 

tj. 65%, jest jeszcze bardzo daleko. 

 

Radny Andrzej Kasperek stwierdził, że z naszego okręgu jest wybranych 5 radnych Powiatu 

Kieleckiego. Wcześniej częściej ci radni uczestniczyli w naszych sesjach. Zapytał czy nie 

chcą przychodzić czy nie są zapraszani? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że informacja o obradach 

sesji jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń. 

I jeżeli ktoś jest zainteresowany to przychodzi na sesję. 
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Pani Bogumiła Kowalczyk Radna Powiatu Kieleckiego poinformowała, że czasami zdarza 

się tak, iż sesja Rady Powiatu czy posiedzenia komisji odbywają w tym samy czasie co sesja 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Dodała również, że nie jest zapraszana na sesje do Chęcin 

czy do Piekoszowa a jest to ten sam okręg. A jeżeli radni na sesji zgłaszają jakieś problemy to 

są one zawsze przekazywane do Powiatu. 

 

Radny Łukasz Gryń w nawiązaniu do słów pan Wójta na temat głosowania przy zmianach 

budżetowych, poinformował, że podejrzewa iż dla 4 radnych nie zmieniło się nic, ponieważ 

są w jakiś sposób konsekwentni podejmując decyzje o wstrzymaniu się od głosu. Odnośnie 

wyjaśnień to radny Gryń stwierdził, że prowadzone były rozmowy w listopadzie i w grudniu 

w gronie wielu radnych i obawy były zgłaszane, ale nie zmieniło się nic. Dodał, że cieszy 

fakt, że pan Wójt stwierdził, że radni mogą tak głosować, bo nikt nie zmusza do tego aby 

wyrażać swoje opinie w postaci głosowania „za” lub” „przeciw” i w związku z  tym 

konsekwencją jest wstrzymanie się od głosu.  

Radny Gryń stwierdził, że radni będą się przyglądać budżetowi, bo rzeczywiście są zatroskani 

jeżeli chodzi o kwestię naszego długu. Natomiast gdyby miał tak porównywać, że daleko 

jeszcze naszej gminie do jakiejś górnej granicy to jednak nie tą drogą by szedł. Dodał, że 

radni będą się przyglądać i baczyć na to, aby takiego rekordowego pułapu nie osiągnąć. 

Radny Artur Podczasiak zaapelował do radnych, aby mieli uczciwość powiedzieć, że są 

przeciwko inwestycji w Szewcach, że nie podoba się inwestycja która dla tego okręgu jest 

przez mieszkańców akceptowana i to jest ich bolączką. Ale również radni nie powinni 

zapominać o tym, że też inni radni mogą być przeciwni inwestycjom w ich okręgach. Dodał, 

że trzeba działać wspólnie. 

Radny Łukasz Gryń stwierdził, że nie rozumie radnego Podczasiaka, ponieważ radny Gryń 

miał okazję rozmawiać z radną z Szewc i radna doskonale wie, które rzeczy radnego Grynia 

„bolą” w tym budżecie. Natomiast gdyby radny Gryń rzeczywiście słuchał pewnych instrukcji 

to pewnie by się zastanowił. A kiedyś już podczas sesji tłumaczył, że jeszcze do niedawna nie 

rozumiał jak można wstrzymać się od  głosu przy głosowaniu. Natomiast powiedział już dwie 

sesje wstecz, że gdyby był przeciwny całkowicie to zagłosowałbym za odrzuceniem budżetu. 

Natomiast w wielu miejscach znajduje płaszczyznę, która radnym odpowiada. Natomiast jest 

to pewien sygnał. I radny Gryń nie rozumie prób wpływania na to, aby zagłosować tak a nie 

inaczej. Radni podjęli decyzję o wstrzymaniu się od głosu i chyba przez pozostałych radnych 

ta decyzja została zaakceptowana i nie ma się nad czym rozwodzić. Decyzja została podjęta. 
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Ad. 10 

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła interpelacje, które wpłynęły  

do Biura Rady: 

 interpelacja radnego Łukasza Grynia w sprawie rozdysponowania środków ujętych w 

planie wydatków gminy w 2016 roku dział 750 rozdział 75075 „Promocja jst”; 

- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu 

 

 interpelacja radnego Andrzeja Kasperka i Radnego Marcina Wojcieszyńskiego w 

sprawie zakupu działek pod budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Woli 

Murowanej i w Słowiku;  

- w/w interpelacja stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu 

 

Ad. 11 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 15.11 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku 

obrad zamknęła obrady XXVII 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 Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami; 

 Zał. Nr 3 – Informacja za rok 2016 z realizacji inwestycji na terenie gminy; 

 Zał. Nr 4 – Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Sitkówka-Nowiny; 

 Zał. Nr 5 – interpelacja radnego Łukasza Grynia; 

 Zał. Nr 6 – interpelacja radnego Andrzeja Kasperka i Radnego Marcina 

Wojcieszyńskiego. 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczyła: 

                                                                             

          Alina Jedynak                             Zofia Duchniak  


