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 Protokół Nr XL/18 

z obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 23 marca 2018 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 10.03, zakończenie godzina 14.11. 

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), 

 Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek, Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur,  

 Sołtysi z terenu Gminy oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny, 

 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego, 

 Pan Ryszard Barwinek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, 

 Pan Zenon Janus – Wicestarosta Kielecki, 

 Pani Grażyna Górecka – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych, 

 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 Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach, 

 mieszkańcy gminy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 
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7. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 

informacja za 2017 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2017 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 r. 

10. Podjęcie uchwał: 

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

Nowiny na 2018 rok; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania 

bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok”; 

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

w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVIII/510/18 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-

II/4/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 

stałych komisji Rady Gminy Sitkówka–Nowiny; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady Gminy Sitkówka- 

Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 

Sitkówka – Nowiny; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku; 

11) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach. 

11. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 
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12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 i 2 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

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

o godz. 10.03 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak. 

Przewodniczącej Rady Gminy poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy 

pamięć śp. Marka Dębca, który był Wójtem Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Wszyscy obecni uczcili minutą ciszy pamięć śp. Marka Dębca. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak powitała Zastępcę Wójta Gminy, Radnych, 

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

Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Radną Powiatu 

Kieleckiego Bogumiłę Kowalczyk, Wicestarostę Kieleckiego Zenona Janusa, 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach Ryszarda Barwinka oraz mieszkańców. 

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.  

Poinformował, że radni otrzymali nowe projekty uchwał dot. okręgów i obwodów wyborczych – 

zgodnie z pismem, które wpłynęło od Komisarza Wyborczego w Kielcach. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała: 

 pismo od Komisarza Wyborczego w Kielcach I (adresowane do Wójta Gminy) dot. 

podziału gminy na okręgi wyborcze. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni również otrzymali nowe załączniki do 

projektu uchwały zmian w budżecie. Zastępca Skarbnika Ewa Mazur omawiała te zmiany na 

posiedzeniach komisji. 

Natomiast w dniu dzisiejszym radni otrzymali projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na 

kierownika GOPS w Sitkówce-Nowinach – jest to ten sam projekt, który była przedstawiony na 

poprzedniej sesji. 
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Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy są jakieś uwagi, propozycje do porządku obrad 

sesji. 

  

Radna Edyta Giemza – ja mam propozycję, bo ktoś bez mojej wiedzy umieścił uzasadnienie do 

skargi z moim podpisem. I proszę o wyjaśnienie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale pani radna to jest uzasadnienie i projekt z 

poprzedniej sesji. Taką sugestie otrzymałam dziś od pana Wójta. Jeżeli pani pozwoli ja 

przeczytam. To jest nic innego jak to co było na poprzedniej sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała: 

 pismo Przewodniczącej Rady Gminy znak: BR.VII.0006.4.2018 adresowane do wójta 

Gminy dot. przygotowania dwóch projektów uchwał w sprawie załatwienia skargi na 

kierownika GOPS w Sitkówce-Nowinach; 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – taką sugestię wygłosił na poprzedniej sesji, 

co jest w protokole, pan Wójt. Dziś wpłynęła odpowiedź na moje ręce od pana Wójta Sebastiana 

Nowaczkiewicza.  

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała: 

 pismo od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - odpowiedź na w/w pismo Przewodniczącej 

Rady Gminy dot. przygotowania dwóch projektów uchwał w sprawie załatwienia skargi 

na kierownika GOPS w Sitkówce-Nowinach. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pismo to dostałam i dostosowując się do 

sugestii pana Wójta przedstawiam projekt uchwały + uzasadnienie z poprzedniej sesji. 

Radna Edyta Giemza – Pani Przewodnicząca, ale trzeba czytać ze zrozumieniem: uchwała 

brzmi, że rozpatrujemy skargę na pana Marcina Króla, a uzasadnienie jest na przewlekłe 

załatwienie sprawy związanej ze świadczeniem wychowawczym oraz odmowa umorzenia 

nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. To są dwie różne rzeczy. To jak możemy 

uchwałę mieć i uzasadnienie na dwie różne rzeczy?  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pani radna, ponieważ ta sprawa się toczy od 

3 miesięcy, byliście wszyscy państwo z dokumentacją całkowicie zapoznani, były dyskusje. W 

związku z tym, ja jako Przewodnicząca Rady nie mogę przedłużać w nieskończoność 

załatwienia skargi. Wobec tego ja dziś poddam pod głosowanie te projekty i pod dyskusję, 

natomiast jeżeli będą nieprawidłowości to myślę, że pani Wojewoda nam zakwestionuje.  

Radna Edyta Giemza – a czy jest prawo dawać uzasadnienie z moim podpisem, jeśli ja nie 
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wyrażam zgody? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale na poprzednim uzasadnieniu pani 

wyraziła zgodę. 

Radna Edyta Giemza – dlatego to wycofaliśmy. I ja nie wyrażam zgody, żeby uzasadnienie 

było z moim podpisem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wobec tego ja powiem tak: ponieważ pan 

Wójt zastosował praktykę niebywałą dotychczas w czasie wszystkich kadencji i utrudnia nam 

zabezpieczenie obsługi prawnej, co jest niezgodne z obowiązkiem Wójta, wobec tego na tą 

chwilę nie możemy zaczerpną informacji takiej o której pani mówi. Natomiast jeżeli chodzi o 

uzasadnienie, które jest podzielone na dwa aspekty, na dwie części – będzie przerwa przed 

blokiem uchwał, będziemy jeszcze dyskutować. Ale ja poddam pani wniosek o ewentualne 

wycofanie z projektu.  

Radna Edyta Giemza – ale to jest niezgodne z przepisami. Uchwała dot. czego innego, 

uzasadnienie dot. czego innego. Jak możemy nad czymś głosować kiedy są dwie różne rzeczy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – są dwa aspekty. 

Radna Edyta Giemza – wycofaliśmy, bo mieliśmy inaczej uchwałę napisać. Uchwała się nie 

zmieniła to co głosujemy z powrotem nad tym samym? Miesiąc temu wycofaliśmy a teraz 

uznamy za zasadną, bezzasadną? Trochę się to koliguje z prawem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pani radna, w ubiegłą sesję wycofaliśmy nie 

na taki argument o którym pani dzisiaj mówi. 

Radna Edyta Giemza – ale jest cały czas to samo. Pani Przewodnicząca miała pani miesiąc 

czasu, żeby się skonsultować z prawnikiem i dowiedzieć się czy można taką złożyć czy nie. Nie 

zwykli radni mają to robić tylko pani. Ja nie rozumiem. Ja nie wyrażam uzasadnienia z moim 

podpisem, na tym koniec. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja odpowiem: ja poprosiłam panią z obsługi 

rady w związku z tym, że zaistniała taka sytuacja, że był odrzucony projekt uchwały i byłam u 

pani radcy, przedstawiłam sytuacje i pani radca wydała swoją opinię taką, że wobec tego będzie 

przygotowane dwa projekty uchwał. Do dzisiaj te projekty, o które ja zwróciłam się na 

podstawie informacji pani radcy, zwróciłam się do pana Wójta - nie były przygotowane. Złą 

praktyką jest również to, że pan Wójt nie pokwapił się na jakąkolwiek rozmowę. Nawet to jest 

niebywałe ustalając porządek obrad ja nie byłam informowana, ze mną nie było żadnych 

rozmów, co jest ewenementem. W żadnej gminie nie ma tak, że pan Wójt przygotowuje projekty 

uchwał bez uzgodnienia, chociażby z Przewodniczącą Rady. I to jest kompromitujące, nie tylko 

pana Wójta ale i Urząd.  

Wobec tego ja poddaje 
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Radna Edyta Giemza – jeszcze jedno pani Przewodnicząca. Jak pani dobrze pamięta była 

wspólna komisji, gdzie każdy przewodniczący komisji miła napisać opinie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak. 

Radna Edyta Giemza – do tej pory niektóre komisję się z tego nie wywiązały. A z tych opinii 

co zostało to wyszło, że skarga jest bezzasadna. No ja nie rozumiem. Byli niektórzy radni gdzie 

na jednej komisji głosowali, że jest zasadna, na drugiej jest niezasadna godzinę później, więc 

ciężko to było. Ja mówię – ja nie wyrażam uzasadnienia z moim podpisem. To jest niezgodne z 

prawem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pani radna, ja poddam pod głosowanie pani 

wniosek, pani propozycję będziemy głosować. Natomiast ja nie mogę być później oskarżona o 

przewlekłość sprawy, która trwa. Wobec tego poddamy pod głosowanie pani propozycje zgodnie 

z obowiązująca praktyką i ustawą o samorządzie gminnym. Dojdziemy do pkt rozpatrywania 

skargi i będziemy dyskutować.  

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. 

Szanowni państwo chciałem się odnieść do wypowiedzi pani Przewodniczącej Zofii Duchniak, 

ponieważ usłyszałem wiele gorzkich słów oraz nieprawdziwych informacji. Pani 

Przewodnicząca, pani mówi o kuriozalnej sytuacji, że z panią nie jest ustalane, uzgadniane. 

Proszę mi powiedzieć jaki był pierwotny termin sesji? Sesja miała odbyć się w poniedziałek, 

termin ten został ustalony. Proszę mi powiedzieć, czy dobrym zwyczajem w poprzedniej 

kadencji i również w tej kadencji, jest tak, że terminy sesji uzgadnia i konsultuje się w Wójtem. 

Pan Wójt na samym końcu dowiedział się o tym, że pani zmieniła termin sesji - z daty 

poniedziałkowej na piątkową. Teraz próbuje pani uderzyć tutaj i zaatakować Wójta, że Wójt jest 

dzisiaj nieobecny na sesji. Owszem Wójt jest dzisiaj nieobecny na sesji, ponieważ miał 

zaplanowane spotkanie KOF już znacznie wcześniej. Jest to spotkanie wójtów i burmistrzów z 

prezydentem dot. ważnych spraw w zakresie funkcjonowania naszej gminy. Pani mecenas miała 

zaplanowane szkolenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, też znacznie wcześniej. Czy pani 

ustalała w ogóle termin sesji z Wójtem? Nie uzgadniała pani tego. Dlatego proszę teraz nie mieć 

pretensji, że Wójta, pani mecenas nie ma na sesji Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie ja nie mam pretensji, że nie ma 

pana Wójta. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – a co pani przed chwilą powiedziała? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – natomiast mam pretensję, że nie mamy 

zabezpieczonej obsługi prawnej. To jest druga sesja bez obsługi prawnej. I dlatego niepokoję się, 

co takiego się wydarzyło, że przez tyle lat nie zdarzyło się tak, żeby nie było zabezpieczenia 

obsługi prawnej. Jeżeli pani prawnik, która jest na etacie, ma szkolenia to pan Wójt powinien 
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wiedzieć, że do obowiązków Wójta należy zabezpieczenie obsługi prawnej sesji. Dlatego, też ja 

nie powiedziałam, że nie ma pana Wójta, tylko złą praktykę pan Wójt stosuje - dwie kolejne 

sesje nie mamy zabezpieczonej prawnej obsługi. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – pani Przewodnicząca złą praktykę to pani stosuje 

nie uzgadniając terminu sesji z Wójtem. I to jest zła praktyka. Druga sprawa: ustalając porządek 

obrad dzisiejszej sesji, pani podpisuje porządek obrad – wprowadziła pani do porządku obrad 

projekt uchwały w  sprawie rozpatrzenia skargi nie mając projektu uchwały. Dopiero pani 

później zwróciła się do Wójta o przygotowanie dwóch projektów uchwał uznających skargę za 

zasadną i za bezzasadną. A przecież taki projekt uchwały był przygotowany na poprzednią sesję. 

To państwo podjęli decyzje o nieprzegłosowaniu tego projektu uchwały a nie Wójt. A jeżeli 

chodzi o Komisję Rewizyjną to Komisja Rewizyjna wykonała swoją pracę wzorowo, ponieważ 

był opracowany wniosek, podpisany. Jeżeli chodzi o pozostałe komisje, tak jak powiedziała 

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Edyta Giemza, można było różnie interpretować, bo 

były różne opinie i stanowiska. Natomiast Komisja Rewizyjna stanęła na wysokości zadania i 

pokierowała tę sprawę w sposób należyty. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie ja dopowiem tak: ponieważ 

była skarga rozpatrywana na komisji łączonej 28 grudnia. Jest protokół z tego posiedzenia i tam 

nie padły żadne inne propozycje, wręcz przeciwnie – 13-ście osób spośród 15-stu, i protokół 

zainteresowani radny przeczytali myślę, i tam nie było podziału, że wg właściwości źle trafiło. 

Tam było tak: prowadzącą była pani Edyta Giemza, wypowiadała się, sprawdzała dokumenty. 

Jest zapis, że jest wiele nieprawidłowości w wykonywaniu pracy. To jest wszystko do 

odczytania. I jeżeli państwo pozwolicie dzisiaj będzie ten protokół odczytany przy 

rozpatrywaniu skargi. 

Natomiast jeżeli chodzi o termin sesji – ja na ostatniej sesji zakomunikowałam, że będzie 26 

marca. Natomiast po powrocie od razu zorientowałam się, że mam w tym czasie wizytę lekarską 

i na drugi dzień przedzwoniłam do pani Aliny Jedynak z informacją, że przekładam sesję na 23. 

Także w terminie obszernym ja się zmieściłam 

Radna Edyta Giemza – jeszcze co do skargi. Sama pani Przewodnicząca powiedziała, że była 

prowadząca, która prowadziła a opinie mieli wydać wszyscy radni. Gdzie są te opinie? Proszę 

przeczytać te opinie. 

 

O godz. 10.22 z sali obrad wyszedł radny Zbigniew Pyk 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – są, przy skardze będziemy czytać. 

Radna Edyta Giemza – i dlatego mówię: ja nie wyrażam na mój podpis na uzasadnieniu. Tu 
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powinny być podpisy wszystkich przewodniczących i wszystkich radnych, a nie tylko mój. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – opinie są dopięte do projektu uchwały, będą 

czytane. 

Radna Edyta Giemza – i mówię: to jest niezgodne z przepisami i ja nie wyrażam na mój podpis 

pod uchwałą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – kto jeszcze chciał zabrać głos? 

Mieszkanka Trzcianek – ja. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – w sprawach różnych, bo chodzi o porządek 

obrad a pani nie ma wpływu na porządek obrad, radni mają. Czy są jeszcze kolejne wnioski? 

Radny Marcin Wojcieszyński – dziękuję pani Przewodnicząca. Ja w imieniu 8 radnych 

chciałbym złożyć wniosek o odwołanie pana Łukasza Barwinka, jako przedstawiciela 

reprezentującego Gminę Sitkówka-Nowiny, do Zgromadzenia Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.  

Radny Marcin Wojcieszyński odczytał: 

 w/w wniosek o odwołanie pana Łukasza Barwinka, jako przedstawiciela 

reprezentującego Gminę Sitkówka-Nowiny, do Zgromadzenia Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja poproszę ten wniosek do mnie. 

Wobec tego, że jest to wniosek formalny, ja poddaje pod głosowanie. 

Radna Renata Posłowska – ja jeszcze mam pytanie. Pani Przewodnicząca czy mogłaby pani 

odczytać uzasadnienie tego wniosku? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie ma uzasadnienia. To co przeczytał radny 

Wojcieszyński. 

Radny Artur Podczasiak – ale pani Przewodnicząca, ja wszystko rozumiem: złożony jest 

wniosek o odwołanie. Tylko dlaczego? O co chodzi? Bo dziwna jest sytuacja. Źle reprezentuje? 

No nie wiem. Chciałbym usłyszeć uzasadnienie tego wniosku. No 8 radnych, chciałbym, żeby 

ktokolwiek z tych 8 zabrał głos i powiedział o co chodzi dokładnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to może ja odpowiem. Ale to jest moje 

zdanie i moja opinia. Pan Wicewójt jest przedstawicielem Rady. Dotychczas ja nie zauważyłam 

aktywności pana Przewodniczącego. Nie informuje nas o inicjatywach jakie podejmuje na rzecz 

naszych mieszkańców, bardzo rzadko się wypowiada. Wypowiada się na sesjach tylko wtedy 

kiedy nie było Zgromadzenia. Natomiast większość, może nie szczegółowo ale szczątkowo, na 

ten temat wypowiada się Wójt. A my po to delegowaliśmy swojego przedstawiciela, żeby 

wychodził z inicjatywami dot. dobra naszych mieszkańców, żeby nam składał sprawozdanie. Ja 

dotychczas tego nie zauważyłam. To jest moje spostrzeżenie. 
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O godz. 10.25 do sali obrad wrócił radny Zbigniew Pyk 

 

Radny Artur Podczasiak – niejednokrotnie było sprawozdanie delegatów. No i pan Wójt 

mówi: „to ja odpowiem”. No więc co? To nie jest argumentem w mojej ocenie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to jest pana zdanie. 

Radny Artur Podczasiak – czy to, że np. bo przecież było szereg inicjatyw jak pana Wójta i 

Wicewójta odnośnie nie podwyżek za wodę, pozyskania pieniędzy, funduszy na budowę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – jakich funduszy? To może pan 

przedstawiciel.  

Radny Artur Podczasiak – czy to nie są rzeczy, które świadczą właśnie na korzyść? Nie 

rozumiem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie radny, pan ma prawo mieć takie 

zdanie. Jest demokracja, ja mam inne. 

Radny Łukasz Gryń – oczywiście każdy z nas radnych ma prawo mieć odrębne zdanie na ten 

temat, nie podlega dyskusji. Rada korzysta ze swoich uprawnień które są określone zarówno w 

Statucie, jak i w ustawie o samorządzie gminnym. Jest podana podstawa prawna. Rada korzysta 

z takiej podstawy prawnej. I cóż, radni, którzy są zadowoleni z tego, że pan Wicewójt Barwinek 

reprezentuje w sposób odpowiedni Gminę Sitkówka-Nowiny w MZWiK, zapewne wyrażą to w 

postaci swojego głosowania. I ci którzy są z tego niezadowoleni również. Takie prawo. Wniosek 

został złożony, trzeba go rozpatrzyć i tyle w temacie. Dziękuję. 

Radna Edyta Giemza – ja chciałam tylko powiedzieć, że dlaczego niezadowoleni, że nie 

zdobywa funduszy? Właśnie jest podpisana umowa na drugą nitkę wodociągową Szewce- 

Zawada, gdzie ludzie tyle lat czekali. I w poprzedniej kadencji nie dało się tego zrobić a teraz 

jest. Wreszcie będziemy w Szewcach mieli wodę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – no to dzisiaj właśnie to słyszymy pani radna. 

Radna Renata Posłowska – ja chciałam się odnieść do tych inicjatyw, ponieważ wie pani 

Przewodnicząca bardzo dobrze ile lat trwały m.in. moje starania dot. wymiany wodociągu w 

Kowali, jakie z tym były problemy w poprzedniej kadencji. Wie pani, że projekt poprzednika był 

taki, że mieszkańcy mieli dopłacać za przyłącza kanalizacyjne. W tej chwili Wodociągi przejęły 

inicjatywę, będą wszystkie te przyłącza i główna nitka wymieniona nieodpłatnie dla 

mieszkańców. I w poprzedniej kadencji ilekroć się zwracałam do Wójta to było niemożliwe. W 

tej kadencji stało się możliwe. Z tego co wiem, i pan Wójt i pan Wicewójt, niejednokrotnie na 

sesjach informowali jak się toczą sprawy. Do końca marca ma być ogłoszony przetarg na 

wymianę tego wodociągu. Więc proszę nie mówić, że to jest brak inicjatyw.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pani radna to jest pani obserwacja i ma pani 

do tego prawo. Również ja mam do swojej opinii prawo. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – pani Przewodnicząca chciałbym się odnieść do 

tego wniosku. Szkoda, że państwo nie mieli takiej odwagi tutaj wyartykułować tych zarzutów w 

stosunku do mnie we wniosku. Ale to już zauważyłem od jakiegoś czasu, że są to z państwa 

strony działania populistyczne.  

Nie mogę się pani Przewodnicząca zgodzić z pani zdaniem, że przekazuję informacje cząstkowe. 

To odkąd ja zostałem delegatem z ramienia gminy w MZWiK jest pkt porządku obrad: 

sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. Ponieważ nie wiem czy 

wszyscy państwo wiecie jak to funkcjonuje to jeżeli chodzi o Spółkę Wodociągi to są dwa ciała: 

MZWiK – gdzie ja jestem delegatem Rady Gminy i jest Zarząd i w Zarządzie jest Wójt Gminy.  

I często odbywały się spotkania Zarządu, w których ja nie uczestniczyłem. Jeżeli chodzi i 

MZWiK uczestniczyłem na każdym posiedzeniu jako Przewodniczący i zawsze państwa 

informowałem jakie są inwestycje realizowane, jakie są podejmowane uchwały, ile mamy 

środków na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Proszę tutaj nie mówić, ponieważ jest 

to kłamstwo, że państwo nie otrzymywali tych informacji, ponieważ zawsze państwa o tym 

informowałem. Czasami były takie sytuacje, że tak jak Rada Gminy spotyka się przeważnie raz 

w miesiącu ale nie ma takiego obowiązku – i tutaj jeżeli chodzi o MZWiK też czasem były 

posiedzenia raz na kwartał, raz na pół roku i to nie wynikało z tego, że ja nie zwoływałem tego 

posiedzenia – tylko wynikało z potrzeby, że akurat nie było wtedy projektów uchwał 

przygotowanych przez Zarząd – bo czasem tak jest.  

Dlaczego państwo nie macie odwagi takiej pod tym wnioskiem się podpisać i wyartykułować co 

Wam się nie podoba? Ośmiu radnych. Niech pani Przewodnicząca przeczyta którzy radni, bo ja 

nie wiem, którzy radni pod tym wnioskiem się podpisali. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę bardzo wniosek do wglądu panie 

Wójcie. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – ja oczywiście tutaj szanuje, bo to jest decyzja 

Rady i państwo o tym decydujecie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – takie mamy prawo z którego korzystamy. 

Czy przeczytać całą treść czy wystarczy jak radny Wojcieszyński przeczytał? 

Podpisy są takie: Łukasz Gryń, Zofia Duchniak, Marcin Wojcieszyński, Michał Kurtek, 

Waldemar Kasprzyk, Eugeniusz Czerwiak, Andrzej Kasperek, Małgorzata Wójtowicz.  

Radna Edyta Giemza – a czy państwo nie pomyśleliście, że mamy teraz Przewodniczącego w 

Wodociągach. Jeśli Przewodniczącego zdejmiemy my, to my na tym stracimy. Bo kogo państwo 

proponują za Łukasza? Proszę mi powiedzieć. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – moje zdanie jest takie: ponieważ wiele 

inicjatyw nie powstało – to jest moje spostrzeżenie – ze staranności naszego przedstawiciela 

pana Łukasza Barwinka, więc uważam, że nic się nie będzie działo, że jak przez okres pół roku, 

a ponieważ były tylko informacje, że nie odbyło się spotkanie - ale to jest moje zdanie. A o tym 

Rada zdecyduje.  

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – pani Przewodnicząca ale o jakich inwestycjach 

pani mówi, które nie zostały zrealizowane? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – o inicjatywach. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – pani Przewodnicząca o jakich inicjatywach pani 

mówi i jakie ma pani na myśli? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – żadnych ja nie mam od pana inicjatyw z 

którymi pan wychodził w imieniu mieszkańców czy w imieniu Rady Gminy. 

Zamykam dyskusję. 

Radny Artur Podczasiak – robicie polityczne szoł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie ma polityki panie radny. Tu jest sesja, to 

wszystko dot. gminy. 

Radny Artur Podczasiak – przekazania wodociągów, ileż było tego? To są wszystko 

inwestycje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – macie prawo bronić swojego zdania i na tym 

polega demokracja. Każdy ma prawo. 

Radny Artur Podczasiak – robić szoł polityczne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie wolno mówić o żadnej polityce. Ja jestem 

ostatnią osobą, która by wprowadzała politykę w gminie. 

Wobec tego panie radny poddaje wniosek pod głosowanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – kto z radnych jest za przyjęciem wniosku do 

porządku obrad dzisiejszej sesji: 

 o odwołanie pana Łukasza Barwinka, jako przedstawiciela reprezentującego Gminę 

Sitkówka-Nowiny, do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i 

Kanalizacji w Kielcach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

przyjęła wniosek o odwołanie pana Łukasza Barwinka, jako przedstawiciela reprezentującego 

Gminę Sitkówka-Nowiny, do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i 

Kanalizacji w Kielcach. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że zarządza przerwę i 

poprosiła pana Wójta o przygotowanie zmiany uchwały Nr RG-III/9/14. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – pani Przewodnicząca jakiego projektu uchwały 

pani prosi o przygotowanie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – o zmianie, ponieważ uchwała, którą my 

głosowaliśmy powołując pana na przedstawiciela Wodociągów to jest uchwała Nr RG-III/9/14. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – pani Przewodnicząca nie ma takiej możliwości, 

żeby ten projekt uchwały był dzisiaj przygotowany, ponieważ nie ma pani mecenas. Jeżeli pani 

chce, radnym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, mogą państwo przygotować projekt 

uchwały. 

 

O godz. 10.36 z sali obrad wyszła radna Edyta Giemza 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie a ja powiem tak: głosowanie 

wniosku to jest inicjatywa uchwałodawcza i to czy ma kto czy nie ma kto przygotować to nie jest 

mój problem. To jest właśnie problem techniczny panie Wójcie i nawet jeżeli pan nie przygotuje 

to ja uważam, że wola rady jest nie to co na piśmie, tylko to co głosujemy – to jest wolą rady.  

Radny Artur Podczasiak – do czego jest potrzebna uchwała skoro odwołaliście? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale oczywiście uchwała musi być zmieniona, 

ponieważ w uchwale, tej o której mówię, jest pierwszy pkt o powołaniu jako z Urzędu Gminy 

pana Sebastiana Nowaczkiewicza, natomiast drugi paragraf mówi o powołaniu przedstawiciela 

Rady Gminy w osobie pana Łukasza Barwinka.  

W związku z  tym, że wniosek został przegłosowany będzie trzeba przygotować uchwałę. Pan 

Wójt wypowiedział się, że nie jest możliwe, wobec tego tak jak mówię – nie pismo, nie na 

piśmie jest uchwała, uchwała to są głosy radnych.  

I ja jeszcze raz powtórzę pytanie: panie Wójcie czy jest pan wstanie przygotować uchwałę z 

mieniającą na dzisiejszą sesję? A jeżeli nie, to dlaczego? 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – pani Przewodnicząca, tak jak już powiedziałem, 

nie jestem wstanie przygotować teraz projektu uchwały w sprawie zmiany tej uchwały, 

ponieważ nie ma pani mecenas. Natomiast jeżeli państwo składali wniosek mogliście państwo 

skorzystać z takiego prawa, żeby przygotować projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie mamy takie prawo ale również 

Wójt Gminy ma takie prawo. Do zadań Wójta należy w szczególności przygotowanie projektów 

uchwał rady. I tu nie pisze czy tu jest moc czy nie moc, czy jest radca prawny czy nie. To już jest 
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kompetencja pana Wójta. Wniosek przeszedł, natomiast pan jako pełniący obowiązki Wójta 

odmówił przygotowania uchwały i po prostu ja się będę musiała zwrócić do Wojewody. 

 

O godz. 10.38 do sali obrad wróciła radna Edyta Giemza 

 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – pani Przewodnicząca może się pani zwracać do 

kogo pani chce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – muszę. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – do Wojewody, do różnych innych instytucji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – takie mam prawo. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – jeżeli będzie pani mecenas, możliwe że ten 

projekt uchwały będzie przygotowany na następną sesję. Ale ja też zachęcam państwa do tej 

aktywności inicjatywy, o której państwa poinformowałem. Ponieważ w poprzedniej kadencji my 

jako radni często składaliśmy sami projekty uchwał, przez nas przygotowane. Jeżeli państwo 

przygotowali wniosek to mogli też państwo przygotować projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wobec tego ja korzystam z takich praw. 

Zarządzam przerwę i przygotujemy projekt uchwały o którym mowa. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.  

Przerwa od godz. 10.39 do godz. 11.09. 

Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy. 

Po przerwie na obrady sesji nie wróciły: radna Edyta Giemza, radna Renata Posłowska. 

Na obrady sesji przybyła Sołtys Sołectwa Szewce-Zawada Ewa Fudali. 

 

Ad. 3 – c.d. 

Przedstawienie porządku obrad 

 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – pani Przewodnicząca, szanowni radni. Ja mam 

jeszcze taka sugestię: na przyszłość proszę wszelkie wnioski składać wcześniej, przed sesją, 

ponieważ wiedzieliście państwo kiedy będzie sesja, mógł ten wniosek zostać złożony wcześniej, 

wtedy projekt uchwały byłby przygotowany i podpisany przez panią mecenas. Bo to nie jest 

moja intencja tutaj, żeby coś blokować, jakaś niechęć.  

 

O godz. 11.10  po przerwie na obrady sesji wróciły radne: Edyta Giemza i Renata Posłowska 
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Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – tylko po prostu tak to się stało, że złożyliście 

państwo wniosek w dniu sesji, ani ten wniosek nie wpłynął wcześniej do Wójta Gminy. Dlatego 

taka wynikła sytuacja, ponieważ nie ma dzisiaj pani mecenas a pod każdym projektem uchwały 

powinien być podpis pani mecenas, ponieważ pani mecenas pod względem formalno-prawnym 

podpisuje się pod tym. Dlatego nie dziwcie się tej sytuacji, bo sami do tego doprowadziliście. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – no niekoniecznie panie Wójcie, nie zgodzę 

się z tym, ponieważ nikt nie przypuszczał, że poprzez dwie kolejne sesje  – Wy państwo wiecie, 

że nie będzie pani mecenas i nic nie zrobiliście w tym kierunku, żeby zabezpieczyć nam obsługę 

prawną. A przecież wiemy wszyscy, że na sesji mogą nastąpić różne zdarzenia.  

Radna Renata Posłowska – pani Przewodnicząca, ponieważ zdarzyła się taka atmosfera 

nerwowa i każdy jest dziś zdenerwowany, więc jeżeli poczuła się pani przez mnie urażona, więc 

panią przepraszam publicznie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pani radna ja po prostu jestem strasznie 

zdziwiona. Nie można kogoś na forum publicznym i w miejscu publicznym nazywać szmatą. 

Radna Renata Posłowska – ale ja tak nie powiedziałam. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – zeszmaconą – więc wobec tego ja, tak jak 

powiedziałam pani - podtrzymuje, zgłaszam obrazę mojej osoby do organów powołanych do 

tego. 

Radna Renata Posłowska – ja panią publicznie przepraszam. A co do pieniędzy, które są 

marnotrawione to pozwolicie państwo, że ja też mam pamięć i dokumenty z poprzedniej 

kadencji i teraz państwu przytoczę środki, które zostały tak jakby wyrzucone w błoto. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale pani radna my nie wracamy do 

poprzedniej kadencji. 

Radna Renata Posłowska – ale to jest ważne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – w sprawach różnych nie jesteśmy. Tu i teraz i 

trzymajmy się porządku obrad. 

Radna Renata Posłowska – więc na forum publicznym jeszcze raz za moje błędy panią 

przepraszam. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – otrzymaliście państwo projekt uchwały do 

przedstawionego wniosku, który został przegłosowany większością głosów. Proponuję i 

wprowadzam do porządku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały, który to państwo macie. 

Kto jest za przyjęciem projektu uchwały do porządku obrad. Projekt na podstawie wniosku o 

odwołanie przedstawiciela w osobie pana Łukasza Barwinka.  
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod 

głosowanie wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu na podstawie wniosku 

o odwołanie przedstawiciela w osobie pana Łukasza Barwinka, tj.  

 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-III/9/14 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 grudnia 2014 r. w  sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

reprezentujących Gminę Sitkówka-Nowiny w Zgromadzeniu Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr RG-III/9/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

30 grudnia 2014 r. w  sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę 

Sitkówka-Nowiny w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów 

i Kanalizacji w Kielcach. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wobec tego w blok uchwał wprowadźcie 

sobie państwo tiret 12 ten projekt. Czy są jeszcze jakieś zmiany do porządku dzisiejszych obrad? 

Nie widzę wobec tego przechodzimy do przegłosowania porządku obrad wraz z 

wprowadzonymi zmianami. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad porządku obrad sesji wraz z 

wprowadzonymi zmianami. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. 

 

Wobec powyższych zmian porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
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6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych. 

7. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 

informacja za 2017 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2017 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 r. 

10. Podjęcie uchwał: 

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

Nowiny na 2018 rok; 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023; 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny; 

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania 

bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok”; 

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

w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVIII/510/18 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-

II/4/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 

stałych komisji Rady Gminy Sitkówka–Nowiny; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady Gminy Sitkówka- 

Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 

Sitkówka – Nowiny; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku; 

11) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach; 
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12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-III/9/14 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 grudnia 2014 r. w  sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

reprezentujących Gminę Sitkówka-Nowiny w Zgromadzeniu Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

11. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXXIX 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 XXXIX sesji 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 lutego 2018 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

 

Ad. 5 

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 

 

Zastępca Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek przedstawił sprawozdanie  

z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, tj. od 27.02.2018 r. do 23.03.2018 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu 

 

O godz. 11.28 podczas sprawozdania obrady sesji opuścił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

w Kielcach pan Ryszard Barwinek 

 

Radna Renata Posłowska poprosiła o ksero sprawozdania. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że to sprawozdanie będzie 

udostępnione radnej. 

 

Do sprawozdania pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Ad. 6 

Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych 

Zastępca Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek – szanowni państwo, w 

zasadzie już tyle tutaj powiedziano, już tyle usłyszałem na swój temat „miłych słów”, że 

właśnie zastanawiam się co mógłbym jeszcze państwu w tym zakresie powiedzieć, bo wydaje 

mi się, że swoją 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to zostaniemy panie Wójcie 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – ale pani Przewodnicząca jeszcze nie 

dokończyłem a pani chce przejść dalej. Proszę mi dać możliwość wypowiedzenia się jeżeli 

akurat teraz jest ten punkt. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dobrze proszę bardzo. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, 

ponieważ w ostatnim czasie organizowane są spotkania Wójta z mieszkańcami, żeby poznać 

problemy. Na tych spotkaniach są przedstawiane też informacje w zakresie inwestycji, które 

są organizowane przez gminę. Ostatnio było spotkanie w msc. Kowala, tak jak już pani radna 

Posłowska powiedziała, na tym spotkaniu Wójt informował o praca związanych z 

przebudową sieci wodociągowej. Ja tylko powiem, że w najbliższym czasie będzie ogłoszony 

przetarg przez Spółkę Wodociągi Kieleckie na realizację robót budowlanych polegających na 

przebudowie sieci wodociągowej w msc. Kowala. Rozpoczęcie robót nastąpi po 

rozstrzygnięciu przetargu, prawdopodobnie w czerwcu br. Tak więc ta inwestycja, na którą 

tyle lat mieszkańcy czekali w końcu zostanie wykonana, zrealizowana. Kwestie przyłączy, 

które też były wielokrotnie poruszane - jesteśmy umówieni z Prezesem Spółki Wodociągi 

Kieleckie panem Henrykiem Milcarzem, że przyłącza będą sfinansowane przez Spółkę.  

No i co tutaj mogę powiedzieć: państwo wybierzecie sobie przedstawiciela, który będzie 

reprezentował czy to będzie delegat czy przewodniczący, to już trudno powiedzieć, ponieważ 

to zależy od Związku. A w związku z są oprócz naszej gminy – miasto Kielce, gmina Masłów 

i gmina Zagnańsk. Więc ja przez ten okres miałem możliwość przewodniczenia temu 

Związkowi. Był to dla mnie duży zaszczyt i wyróżnienie. I  w mojej pracy kierowałem się 

przede wszystkim troską o mieszkańców gminy. Te wszystkie środki, które były 

przeznaczane na inwestycje wodno-kanalizacyjne myślę, że przyczyniły się do tego, że grupy 

inicjatywne, a wiemy, że były jak państwo analizujecie wszystkie te sprawozdania, 

informacje – były tutaj duże zaległości i przyczyniliśmy się do tego, że można powiedzieć, w 

ostatnim czasie te zadania są realizowane na bieżąco.  

W Związku jest tak, że my nie jesteśmy jedyną gminą i to trzeba zawsze szukać wspólnych 

celów, aby realizować zadania w naszej gminie przede wszystkim, ale też myśleć o innych 
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partnerach.  

 

O godz. 11.56 z sali obrad wyszedł Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Kurtek 

 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – i zawsze tutaj w tej pracy staram się 

podchodzić do tego w sposób wyrozumiały. Myślę, że wiele w tym zakresie zostało zrobione, 

chociaż mogą państwo mieć inne zdanie, mogą państwo być niezadowoleni, że za mało 

inicjatywy. Myślę, że osoba, która może teraz będzie, będzie wykazywała większą inicjatywę. 

Trudno mi powiedzieć, bo nigdy nie przedstawiali państwo tutaj swoich pomysłów co 

należałoby zmienić, udoskonalić, poprawić, aby tych inicjatyw było więcej. Ja też nie 

słyszałem tutaj żadnych głosów, że coś jest nie tak, jakichś niepokojących sygnałów. Bo nie 

jestem osobą, żebym był zamknięty w pokoju Zastępcy Wójta, żebym jeżeli zostanę 

poproszony na komisję, żebym się z państwem nie spotkał, nie porozmawiał. Przykro 

usłyszeć takie słowa, bo jest to na pewno tutaj takie, można powiedzieć, dla mnie niemiłe. 

Oczywiście szanuje to, że państwo mnie wybrali i to jest Wasza suwerenna decyzja. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ja dziękuję panu. Dzisiaj bardzo ładnie pan 

panie Wicewójcie przedstawił informacje. Bardzo rzeczową, wyczerpującą. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – pani Przewodnicząca, ale tylko dzisiaj? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – no dziś z przyjemnością wysłuchałam, 

powiem panu. 

  

O godz. 11.58 do sali obrad wrócił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Michał Kurtek 

 

Ad. 7  

Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 

informacja za 2017 rok 

- 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 i była ona analizowana na posiedzeniach komisji. Radni 

określi się również, że nie ma potrzeby aby Komendant Gminny OSP uczestniczył w sesji, 

ponieważ informacja jest przedstawiona w sposób rzetelny. 

 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję w w/w temacie. 
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Ad. 8 

Sprawozdanie z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2017 rok 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu 

 

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

sprawozdanie w materiałach na sesję i było ono analizowane na posiedzeniach komisji. 

 

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

 

Ad. 9 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 r. 

- w/w sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu 

 

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

sprawozdanie w materiałach na sesję i było ono analizowane na posiedzeniach komisji. 

 

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

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwał: 

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

Nowiny na 2018 rok 

 

Radny Łukasz Gryń – dostaliśmy właściwie ten projekt uchwały, jeżeli chodzi o zmiany w 

budżecie. I cóż mogę powiedzieć. Niedługo trzeba było czekać, żeby okazało się, że przyjęty 

budżet na rok 2018 jest budżetem nadmuchanym do granic możliwości. Budżetem jak balon 

bym powiedział. Jak patrzę na te zmiany, które się proponuje. Jest ich, jak dobrze liczę 17. 

Dziesięć z nich zawiera zmniejszenia określonej kwoty pieniędzy. Podsumowałem jest to ok. 

1.200.000zl. To jest zmniejszenie i zabieranie pieniędzy z części inwestycji, które albo w 

jakimś stopniu nie rozpoczną się w tym roku a nauczeni już 3-letnim doświadczeniem, a 

zwłaszcza roku ubiegłego, śmiemy twierdzić, że część z nich może się rzeczywiście nie 

rozpocząć. Wypowiadaliśmy się i ja również się wypowiadałem, że nie jestem przeciwnikiem 

inwestycji, ale wypadałoby, a może warto czasami posłuchać tego głosu i warto byłoby 

porozmawiać. Bo teraz my spotkamy się z naszymi wyborcami i mieszkańcami i będziemy im 
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tłumaczyć, dlaczego ta a nie inna inwestycja nie będzie realizowana w tym roku. A tak jak 

wspominam takowych jest 10. Ciężko się rozmawia z ludźmi, jeżeli ludzie oczekują na pewną 

inwestycję, pewne zadanie lat xx i ono po raz kolejny zostanie przeniesione na rok 2019. 

Obradowaliśmy na posiedzeniach komisji, dopytywaliśmy o to, prezentowaliśmy swoje 

wątpliwości. Potwierdziło się, że zaciągnięty w ubiegłym roku kredyt pokrył deficyt, ale roku 

2017. W związku z powyższym, moje akurat obawy co do tego by środków wystarczyło w 

budżecie wyborczym, śmiem twierdzić, są jak najbardziej uzasadnione. Mamy drodzy 

Państwo marzec. Ciężko naprawdę pomyśleć, co będzie w kolejnych miesiącach, kiedy 

będziemy dostawali kolejne propozycje zmian w budżecie. Bo przecież jeżeli gdzieś 

dokładamy, to z czegoś trzeba zabrać. Tutaj budżet nie jest z gumy, tu nic nie pojawia się z 

przypadku. Ale ktoś ten budżet przygotowywał, ktoś szacował że będzie tyle i tyle. Dlaczego 

teraz okazuje się, że trzeba dokonywać, aż tak dużych zmian. A mamy marzec. Ja się zgodzę, 

że budżet jest materią zmienną i tutaj pewne zmiany zawsze były i są nanoszone, ale tak jak 

się dzieje w chwili obecnej to chyba rzadko się zdarzało. Zatem moje zdziwienie jest, że pan 

Wicewójt przedstawia znowu te wszystkie inwestycje, które się rozpoczną, a co z tymi, z 

których będziemy pieniądze zabierać? Trochę mi się wewnętrznie kłóci panie Wicewójcie. A 

tak jak mówię to jest 1.200.000 zł w kwocie, którą teraz przenosimy. Z całym szacunkiem, ale 

ja nie potrafię wytłumaczyć tego ludziom, dlaczego tak się po prostu dzieje. Jestem 

zdumiony, prezentowaliśmy na posiedzeniach komisji, czy to jednej, czy to drugiej, w której 

uczestniczę, jakie są nasze obawy. Oczywiście, uspokaja się nas, natomiast mam prawo czuć 

niedosyt i w jakimś stopniu niedowierzenie, że tak właśnie będzie. Powiem nawet tak - są 

radni powiatowi, pani Bogumiła Kowalczyk, jest usuwany z projektu budżetu zapis odnośnie 

przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Perłowa z Białym Zagłębiem. Przecież my jako 

radni, zwłaszcza mogą się tutaj wypowiedzieć radni z Nowin, sygnalizowaliśmy to i teraz jest 

to istotne z punktu widzenia, nie tylko nas, ale jak i mieszkańców, bo wiemy jaki jest tutaj 

ruch. To się po prostu usuwa. Jak te rzeczy tłumaczyć ludziom, dlaczego tak się dzieje, że 

akurat to się całkowicie usuwa. Zawsze można powiedzieć, że się do tego wróci, ale też 

można powiedzieć, że do tego się już nie wróci. Więc potwierdzę, tylko to, co wielokrotnie 

wypowiadam: budżetem jest balonem w chwili obecnej. Inwestycje są niedoszacowane. 

Zrealizowanie tego wszystkiego, co Państwo zaprezentowaliście w projekcie budżetu na 2018 

jest niemożliwie do zrealizowania. Pan Wójt jest akurat nieobecny. Przecież tłumaczył, że 

zaciąga kredyt na zadania inwestycyjne 2018 roku. Wiemy, że został z tego sfinansowany 

deficyt 2017 roku. Sami Państwo gubicie się w tym wszystkim, a przestudiowanie bardzo 

dobrze, tych wszystkich przepisów, tych wszystkich zmian pozwala naprawdę wyciągnąć 

wnioski nawet niedaleko idące. Jeżeli się coś zabiera, jeżeli się gdzieś daje, z czegoś się 
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zabiera. Można było przygotować, nie wiem, nie chce strzelać - 15, 20 najbardziej 

pożądanych inwestycji i wykonywać je od samego początku do końca. A nie po prostu 

zaproponować dziesiątki, których tak na dobrą sprawę doprowadzenie do końca ich realizacji, 

nie chcę być pesymistą, ale wydaje mi się, że nie będzie to możliwe do zrealizowania.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - kto z Państwa chciały jeszcze zabrać głos? 

Radna Renata Posłowska - ja mam pytanie, do Pana Waśko. Czy mógłby pan wyjaśnić, 

dlaczego zostały zmniejszone środki na przebudowę drogi gminnej Kowala Mała i czy to jest 

zawinienie ze strony pana, pana działu czy to jest jakiś inny powód tego? 

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

Ochrony Środowiska – jeśli chodzi o drogę w Kowali Malej, sytuacja jest taka, że jest to 

drugi etap przebudowy tej drogi. Pierwszy został kilka lat temu zrealizowany. W między 

czasie zmieniły się przepisy, które narzuciły obowiązek przeprowadzenia procedury 

dotyczącej jakby pojawienia się chętnych do wybudowania w ramach przebudowy drogi 

kanału technologicznego tj. światłowody i tego typu rzeczy. Jest to procedura, która jakby 

wymaga ogłoszenia na pół roku do powszechnej wiadomości i czekania czy ktoś chętny do 

takiego kanału zgłosi się do budowy. Jeśli ktoś się zgłosi no to trzeba dokonać zmian w 

projekcie i wprowadzić taki kanał. W tej chwili jesteśmy na etapie tego półrocznego okresu 

ogłoszenia o tym fakcie i gdzieś po połowie roku ten termin się kończy. Jeżeli pojawi się 

chętny będziemy musieli również wprowadzić zmiany w projekcie, co i tak nie powoduje, że 

z tej inwestycji rezygnujemy tylko będziemy realizować ja trochę później. Myślę, że w tym 

roku zostanie jeszcze rozpoczęta.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - ja panie kierowniku, korzystając z okazji, 

zapytam, co mnie niepokoi to usunięcie z budżetu planowanych nakładów na tę drogę, na 

skrzyżowanie. To jest nasza wspólna bolączka z radnym Podczasiakiem od 5 lat. To jest 

strasznym zagrożeniem i właściwie to powinno być priorytetem. Tam w tej chwili mamy 

dzieci 12 latków, którzy przechodzą do szkoły gimnazjalnej. I ja, ponieważ często chodzę 

piechotą, zauważam grupy dzieci, które z nogi na nogę przestępują i czekają, aż szaleńcy 

przejadą i dopiero po 15 minutach przejdą. I to dla mnie jest dziwne, że zostało to usunięte.  

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

Ochrony Środowiska – ja zgadzam się, że jest to ważna inwestycja. Tak jak pani 

Przewodnicząca wie, bo na spotkaniach, komisjach spotykaliśmy się, mamy wykonany 

projekt na przebudowę tego skrzyżowania. Wymaga jeszcze formalnych procedur do 

dokończenia ten projekt i inwestycja będzie realizowana. Tylko w chwili obecnej inwestycja 

ta będzie realizowana wspólnie z powiatowej, bo jest to na drodze powiatowej. Myślimy, że 

jeśli nie w tym roku jeszcze, to na przyszły rok wróci do realizacji, po zapewnieniu środków 
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tak po naszej stronie, jak i po stronie Powiatu Kieleckiego. Jeżeli sytuacja na to pozwoli to na 

pewno w tym roku będzie rozpoczęta i wprowadzona do budżetu, nie rezygnujemy z tej 

inwestycji definitywnie. Cały czas jest traktowana jako rzecz, którą należy jak najszybciej 

wykonać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - jak rozumieć panie kierowniku ten termin 

usunięcie? 

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

Ochrony Środowiska – usunięcie jako zapis budżetowy, bo nie widzę powodu blokowania 

środków budżetowych w tym momencie, jak nie jesteśmy w stanie określić, czy będziemy ją 

rozpoczynać za miesiąc, dwa czy pół roku. Jeżeli się pojawi szansa by ją rozpocząć, 

wprowadzamy z powrotem do budżetu to zadanie na pewno. Ale to jest tylko słowo, zadanie 

jest cały czas brane do realizacji, jeśli sytuacja pozwoli na pewno zadanie wróci do budżetu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - oby nie za kolejne siedem lat, jak to było 

dotychczas.  

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – to co powiedział kierownik Andrzej Waśko, to nie 

jest tak, że my z pewnych inwestycji rezygnujemy na stałe. Jeżeli możemy poczekać jakiś czas, a 

możliwie, że w powiecie znajdą się pieniądze na tą inwestycję, to dlaczego mamy tego nie 

zrobić, czekając. Moglibyśmy tę inwestycję zrobić we własnym zakresie, w ramach środków z 

naszego budżetu ale jest to droga powiatowa, może się okazać, że za jakiś czas tutaj będą jakieś 

środki dodatkowe w budżecie powiatu i do tego tematu wrócimy. Proszę się nie martwić i proszę 

nie mieć obaw, że my z czegoś rezygnujemy na stałe ponieważ nie chcemy tego zrobić. Dla nas 

też jest to bardzo ważna sprawa, aby wszystkie te zadania inwestycyjne, na które tutaj Państwo 

też składali wnioski, interpelacje, zostały zrobione. Budżet jest naprawdę, jeśli chodzi o 

inwestycje, proinwestycyjny. Pan rady Łukasz Gryń może być pesymistą w zakresie tych 

inwestycji. Ja będę jednak tutaj większym optymistą, ponieważ tutaj dołożymy wszelkich starań, 

aby te inwestycje zostały zrobione, ponieważ jest to priorytet. Obiecywaliśmy to mieszkańcom i 

będą te inwestycje wykonane.  

Kwestia przekazanie informacji mieszkańcom. Ja nie ma z tym problemu, ponieważ nawet u 

mnie w Woli Murowanej była inwestycja rozłożona w czasie. W tamtym roku została podpisana 

umowa, zostały rozpoczęte prace. W tej chwili, trochę warunki pogodowe uniemożliwiły 

dokończenie tej inwestycji, ale zgodnie z umową prace przebiegają prawidłowo i nie ma 

zakłócenia, że inwestycja nie zostanie wykonana zgodnie z umownym terminem. Mieszkańcy są 

z tego zadowoleni. Też kwestia przekazania informacji do mieszkańców, w sposób taki 

odpowiedni.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - panie Wójcie uważam, że mieszkańcy nie 
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są zbyt zadowolenie z przesunięć, jak się rozmawia z mieszkańcami. A tak jak ja mam 

kontakt z mieszkańcami, to przede wszystkim jeśli chodzi o to usunięcie to mnie ludzie 

zwrócili uwagę. Dlaczego usunięcie, jak obiecywaliśmy w tamtej kadencji, że to zrobimy.  

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – ja rozumiem pani Przewodnicząca, że jest to 

priorytet dla radnych z osiedla, aby ta inwestycja została zrobiona. Jest to także nasz priorytet. 

Jeśli chodzi osiedle, to tych inwestycji już zostało zrobionych sporo, bardzo ważnych 

priorytetowych, na które mieszkańcy czekali. Myślę, że to jest zasługa i zasługa Wójta i radnych, 

że te inwestycje w tej kadencji zostały zrobione: kotłownia osiedlowa, miasteczko ruchu 

drogowego, altana i inne również prace. Nam też zależy, aby ta inwestycja została zrobiona ale 

jeżeli możemy poczekać, w tym przypadku będziemy na pewno prowadzić rozmowy ze Starostą 

panem Zenonem Janusem, radną panią Bogumiłą Kowalczyk, której również zależy, aby było to 

zrobione. Myślę, że wspólnymi siłami uda nam się tą inwestycję dokończyć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - to dobrze panie Wójcie, bo to jest priorytet. 

Bo to jest bezpieczeństwo naszych dzieci.  

Pan Zenon Janus Wicestarosta Kielecki – pani Przewodnicząca, panie i panowie radni, 

szanowni państwo. W tym momencie realizujemy dwie inwestycyjne tj. będziemy realizować. 

Jedna jest realizowana w cyklu dwuletnim, Kowala, tam jest kwota ok. 400.000 zł.  

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

Ochrony Środowiska – w sumie około 900.000 zł. 

Pan Zenon Janus Wicestarosta Kielecki – wczoraj rozstrzygnięty został przetarg na 

przebudowę drogi i chodnika w Woli Murowanej od granicy z gminą Chęciny do remizy. 

Tam kwota jest po przetargu 397.000 zł, więc w budżecie gminy będzie brakować i sądzę, że 

jakoś wspólnie sobie z tym poradzimy. Inwestycja jeszcze nie ruszyła. A jeśli chodzi o to 

skrzyżowanie, mówię publicznie, że zrobię wszystko, aby to było zrealizowane. Z tego, co 

rozmawiam z kierownikiem Waśko to jest koszt ok. 200.000 zł. Może nie teraz, u nas też 

przesunięcia w budżecie są, może pojawią się jakieś przychody własne w przypadku państwa 

gminy, jak i w przypadku powiatu. Podejrzewam, że do tego tematu wrócimy pod koniec 

czerwca, nie wcześniej, bo dziś sprawa wygląda, jak wygląda. Ja zawsze dotrzymują słowa i 

nie ma chyba osoby, która by miała co do tego uwagi. Obiecuję publicznie, że zrobimy 

wszystko, aby to do jesieni  było zrobione.  

Radny Artur Podczasiak – na dzisiejszej komisji zobligowaliśmy pana Andrzeja Waśko do 

przygotowania ewentualnego kosztorysu postawienia sygnalizacji świetlnej, która działałaby 

na zasadzie przekroczenia prędkości, wtedy zapalałoby się światło czerwone. I pan kierownik 

ma nam przygotować taki kosztorys na najbliższe posiedzenie naszej komisji.  

Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 
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Ochrony Środowiska – czy w ogóle są możliwości i jakie koszty 

Radny Artur Podczasiak – kompleksowo ile coś takiego by kosztowało i moglibyśmy, 

gdyby tylko była taka wola rady, złożyć stosowny wniosek, żeby pomontować. Nie tylko w 

tym miejscu, ale w różnych miejscach, gdzie wymagałoby to usytuowania. Wiadomo, że z 

braku środków, pewnych rzeczy możemy nie przeskoczyć, ale być może to okaże się tańszym 

rozwiązaniem, a będzie też skutecznym dla bezpieczeństwa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - świetna inicjatywa, oby doszła do 

realizacji. 

 

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

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” nie podjęła projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” nie podjęła projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny. 
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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 – XL/514/18 w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania 

bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 

rok” 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania 

bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok”. 

W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych. 

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

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XL/515/18 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony i zapobiegania 

bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok”. 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób 

fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny 

(dz. Nr 345/3 i 345/27) 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób 

fizycznych w miejscowości Szewce 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 – XL/516/18 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osób 

fizycznych w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu wyborczym 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziś państwo zmiany otrzymali w związku 
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z  pismem od Komisarza Wyborczego. Ja poproszę pana Wicewójta w tej sprawie, żeby 

przedstawił stanowisko.  

 

O godz. 12.23:  

 obrady sesji opuścił radny Artur Podczasiak 

 z sali obrad wyszła Radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk 

 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – Szanowni państwo, otrzymaliście dwa projekty 

uchwał. Pierwsze przygotowane dnia 13 marca ze zmianą granic okręgów. Natomiast później 

– 16 marca został przygotowany drugi projekt uchwał  bez zmian  granic okręgów.  

Ja może wyjaśnię od samego początku, jakie były okoliczności przygotowania tych projektów 

uchwał. Jeżeli chodzi o naszą gminę przekazujemy do Delegatury Biura Wyborczego w 

Kielcach meldunki kwartalne, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, wyborców gminy. Wg 

ostatniego sprawozdania meldunkowego, które zostało przekazane w pierwszym kwartale, a 

obejmowało stan wg 31 grudnia 2017 roku – jest 7.413 mieszkańców uprawnionych do 

głosowania. Tę liczbę dzieli się na okręgi wyborcze i liczbę mandatów. W naszej gminie 

mamy 15 radnych, tak więc przelicznik, jeżeli chodzi o okręgi wynosi 494,27.  

 

O godz. 12.24 z sali obrady wyszedł Kierownik GOPS Marcin Król 

 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek - doszedł nowy blok „Zielona Perła”, gdzie na 

razie zameldowało się 18 mieszkańców, ale do dnia wyborów ta liczba może ulec zmianie i 

tych mieszkańców może być znacznie więcej. Zastanawialiśmy się tutaj wspólnie z 

pracownikami, gdzie ten blok umiejscowić, w jakim okręgu wyborczym, ponieważ zarówno 

ten blok sąsiaduje tutaj z blokiem za Szkołą Podstawową, gdzie pani Przewodnicząca 

mieszka, ale on stanowi obręb geodezyjny, jeśli chodzi o miejsce: Zgórsko 5C. Ja 

uczestniczyłem w spotkaniu wraz z pani Izą Lesik u pana Dyrektora Biura Wyborczego. 

Przedstawiłem mu tą sytuację, otrzymaliśmy też informację, jeśli chodzi o liczbę 

mieszkańców i  okręgi, jak to się wszystko kształtuje i chcieliśmy to skonsultować z nim, 

ponieważ każda taka uchwała wymaga uzgodnień z Delegaturą Biura Wyborczego.  

 

O godz. 12.25: 

 obrady sesji opuścił radny Marian Wilk 

 do sali obrad wróciła Radna Powiatu Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk  
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Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – pan dyrektor zasugerował, żeby ten blok 

znalazł się w obrębie przypisanym do sołectwa, ponieważ jest to miejscowość Zgórsko i aby 

był w granicach okręgu wyborczego Zgórsko-Zagrody. Zaproponował jeszcze, jeśli chodzi o 

okręgi 1,2, 3, 4, 5, gdzie obejmują one miejscowości Zgórsko, Zagrody, Słowik, były pewne 

takie, można powiedzieć dysproporcje, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Ponieważ wg 

ostatniego sprawozdania, przykładowo w okręgu nr 3 obejmujący część sołectw Zgórsko-

Zagrody, była liczba mieszkańców 329. Natomiast w 5 okręgu jest liczba mieszkańców 726, 

czyli wg tego przelicznika 494,27 to ten okręg tak jakby wychodził poza te przyjęte normy, 

jeżeli chodzi o liczbę uprawnionych mieszkańców, którzy są wyborcami. Dlatego w 

pierwotnym projekcie uchwały zostały, zgodnie z sugestiami i zaleceniami Delegatury Biura 

Wyborczego w Kielcach, przygotowane projekty uchwał, które zostały państwu przedłożone. 

I w okręgu 5, gdzie znajdował się ten nowo wybudowany blok, który już jest oddany i 

mieszkańcy w nim mieszkają , zostały 3 ulice w tym największym okręgu dopisane do okręgu 

3, gdzie jest mniejsza liczba mieszkańców w okręgu 3 - 329, czyli tu te ulice zostały po prostu  

dodane do kręgu 3. Ponadto dostosowaliśmy jeszcze nowe ulice, które zostały nadane  -

państwo przyjmowaliście projekty uchwał. Zostało to sprawdzone i poprawione i zgodnie z 

zaleceniami zostały te projekty uchwał najpierw przekazane do Delegatury Biura 

Wyborczego. Delegatura Biura Wyborczego zaopiniowała to pozytywnie, te projekty uchwał. 

Dlatego zostały one państwu przedłożone. Natomiast później okazało się, po tym wszystkim 

jak otrzymaliśmy opinie, że to wszystko jest porządku i możemy te uchwały przekazać 

Radzie Gminy, otrzymaliśmy informację, że oni te projekty uchwał przekazali do Krajowego 

Biura Wyborczego. W Krajowym Biurze Wyborczym stwierdzili, że nie powinniśmy 

wprowadzać jakichkolwiek zmian. Zwróciliśmy się też na piśmie do pana Adama Michcika- 

dyrektora Delegatury Biura Wyborczego w Kielcach. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek odczytał: 

 pismo adresowane do Delegatury Biura Wyborczego w Kielcach dot. określenia które 

z omawianych projektów uchwał w sprawie:  

- podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

- podziału gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

ostatecznie zostały zaakceptowane przez Krajowe Biuro Wyborcze jako zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

O godz. 12.29 do sali obrad wrócił Kierownik GOPS Marcin Król 
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Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek - przesłaliśmy dwie wersje, przygotowane dnia 

13 marca 2018 roku – i to są te projekty uchwał, które pierwotnie państwo otrzymali ze 

zmianą granic okręgów. Natomiast wersja druga przesłana dnia 16 marca 2018 roku - bez 

zmian granic okręgów. I poprosiliśmy o podanie akceptacji tych projektów uchwał, czy 

będzie zaakceptowana pierwsza, czy druga propozycja. W dniu 21 marca, otrzymaliśmy 

pismo, które pozwolę sobie przeczytać. 

 

O godz. 12.30 z sali obrad wyszedł Kierownik Andrzej Waśko 

 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek odczytał: 

 pismo z Delegatury Biura Wyborczego w Kielcach – odpowiedź na w/w pismo dot. 

projektów uchwał. 

 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – czyli są to te drugie projekty uchwał z dnia 16 

marca 2018 roku odpowiadają zasadom określonym w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku 

Kodeks wyborczy. W między czasie zostało złożone pismo przez panią Renatę Posłowską z 

podpisami mieszkańców o podziale okręgu Kowala, jako jeden okręg wyborczy. Ja już 

wcześniej, mówiłem o tym, że nie ma takiej możliwości, ponieważ sołectwo Kowala jest za 

dużym sołectwem, aby był jeden okręg wyborczy. Tak więc można powiedzieć, że ten projekt 

uchwały jest taki jaki był poprzednio obowiązujący, tylko zostały dopisane, zaktualizowane 

nowe ulice i nowy blok, który właśnie znajduje się w okręgu 5 Zgórsko-Zagrody. Tak 

wygląda ta sytuacja, może to być dla państwa troszeczkę zawiłe i niezrozumiałe, ale tutaj 

szkoda, że Delegatura Biura Wyborczego nas wcześniej o tym nie poinformowała, wydając 

nam opinię, że jest wszystko w porządku, nie konsultujące tego z Krajowym Biurem 

Wyborczym, ponieważ dostaliśmy opinię, po czym dopiero wtedy te projekty uchwał zostały 

przekazane do Krajowego Biura Wyborczego. Tak to od samego początku wygląda. Jeżeli 

chodzi o jakieś jeszcze zmiany, jeśli by mieszkańcy się pytali, czy jest taka możliwość -  

mamy tutaj stanowisko Dyrektora Biura Wyborczego, że jednak  nie ma możliwości 

jakichkolwiek zmian, jeśli chodzi o te okręgi wyborcze. 

 

O godz. 12.31 z sali obrad wyszedł Sołtys Sołectwa Wola Murowana Władysław Zapała 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak - czyli na tą chwilę panie Wójcie, pismo, 

które przedstawicielka mieszkańców Trzcianek, w tej sprawie złożyła, też nie będzie 
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podlegało żadnej modyfikacji. Zgodnie z tym, co pan przeczytał, obowiązuje to, co 

poprzednio i to już jest systemowo. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek –  możemy oczywiście przekazać to pismo do 

Biura Wyborczego, jeżeli mamy jednak takie stanowisko i opinię wiążącą, to nawet jeżeli 

byłyby jakieś zasadne zmiany, nawet ze względu na liczbę mieszkańców, czy te obwody 

głosowania, to my jesteśmy tutaj jakby sami niewładni, abyśmy mogli cokolwiek zrobić. 

Ponieważ nawet jeśli byłaby uchwała przygotowana w innym zakresie to tutaj nam nie 

przejdzie to przez nadzór.  

Wiedziałem, że jest pismo pani Renat Posłowkiej złożone, natomiast nie wiedziałem, że pani 

Elżbieta złożyła. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak -  dziś przed sesją złożyła. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – my przygotujemy odpowiedź, że tutaj 

podtrzymujemy stanowisko zgodnie z opinią Dyrektora Biura Wyborczego.  

Mieszkanka Trzcianek – ale my możemy protestować, prawda? 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – mieszkańcy mogą składać protesty, ale tak jak 

mówię nie zależy tutaj to od Wójta i Rady Gminy. 

Mieszkanka Trzcianek – najpierw sami składacie propozycję a potem pan mówi, że to nie, a 

pan sam składał propozycję. 

 

O godz. 12.33: 

 z sali obrad wyszedł Wicestarosta Kielecki Zenon Janus, 

 do sali obrad wrócił Sołtys Sołectwa Wola Murowana Władysław Zapała 

 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek –  Pani Elżbieto ja wytłumaczyłem, jakie były 

okoliczności propozycji. 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy głosowało jednogłośnie tj. 13 

„za”.  

Radna Edyta giemza stwierdziła, że jest źle policzone. 
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Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła reasumpcję głosowania w 

sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XL/517/18 w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

 

O godz. 12.35 do sali obrad wrócił Wicestarosta Kielecki Zenon Janus 

 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek –  ja chciałaby jeszcze powiedzieć, ponieważ nie 

jest to jakaś nasza niechęć, że tak to zostało zrobione. Tak chcieliśmy dostosować te okręgi 

wyborcze proporcjonalnie do liczby mieszkańców i teraz mamy takie stanowisko, dlatego jest 

to dla nas stanowisko wiążące jeżeli chodzi o ten projekt uchwały. 

 

O godz. 12.36: 

 do sali obrad wrócił Kierownik Andrzej Waśko 

 z sali obrad wyszedł Zastępca Kierownika Sławomir Sobczyk 

 

7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XL/518/18 w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVIII/510/18 Rady 
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Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

NR RG-II/4/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania stałych komisji Rady Gminy Sitkówka–Nowiny 

 

O godz. 12.37 z sali obrad wyszedł dyrektor Tomasz Błaszczyk 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że Wojewoda 

Świętokrzyski nie uchylił w/w uchwały, nie mniej jednak ona ma braki. 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVIII/510/18 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR 

RG-II/4/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 

stałych komisji Rady Gminy Sitkówka–Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 9 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XL/519/18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXXVIII/510/18 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR RG-

II/4/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych 

komisji Rady Gminy Sitkówka–Nowiny. 

 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady Gminy 

Sitkówka- Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji 

Rady Gminy Sitkówka – Nowiny 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że ten projekt  uchwała jest spowodowana 

rezygnacją pani Renaty Krzysiek-Nowakowskiej i wobec tego komisja do chwili obecnej jest 

bez obsady funkcji Przewodniczącego.  

Wobec powyższego poprosiła członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o zgłaszanie  

kandydatury na Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

Radny Marcin Wojcieszyński zgłosił kandydaturę radnego Łukasza Grynia.  

Radny Łukasz Gryń wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu.  

Innych kandydatur nie zgłoszono. 
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W związku z powyższym kandydatem na funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu został: 

 Radny Łukasz Gryń. 

 

O godz. 12.40 do sali obrad wrócił dyrektor Tomasz Błaszczyk 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem kandydatury radnego 

Łukasza Grynia na funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu:  

 8 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”  

przyjęła kandydaturę radnego Łukasza Grynia na funkcję Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

O godz. 12.41 do sali obrad wrócił pan Sławomir Sobczyk 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wpłynął również wniosek radnej Renaty 

Posłowskiej, która wyraziła wolę pracy w  Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem w/w wniosku tj. woli 

pracy radnej Renaty Posłowskiej w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu:  

 5 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”  

nie przyjęła w/w wniosku. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnych o uzupełnienie/wpisanie do 

projektu uchwały: 

1. Poinformowała, że  w projekcie uchwały w § 1 w pkt 2 zmieniało się ilość członków, 

ponieważ ilość członków pozostaje bez zmian, wobec tego pkt ten należy wykreślić, 

tj.: 

 w § 1 pkt 2 uchwały, wyraz:  „5 członków”, zmienia się i otrzymuje brzmienie: 

„6 członków”. 

2. W kolejnym pkt:  

 § 3 uchwały zmienia się  i otrzymuje nowe brzmienie: 
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 „1.  Łukasz Gryń – przewodniczący, 

  2.  Eugeniusz Czerwiak – członek, 

  3. Renata Krzysiek-Nowakowska – członek, 

  4. Marcin Wojcieszyński – członek, 

  5. Małgorzata Wójtowicz – członek.”  

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radna Małgorzata Wójtowicz składała 

rezygnację z pracy w Komisji Bezpieczeństwa Polityki Społecznej i Zdrowia, wobec tego 

zostaje zapis: w § 4 skreśla się pkt „6”, tylko zmienia się kolejność, tj. z „4)” na „3)”. 

 

O godz. 12.44 obrady sesji opuścili: Wicestarosta Kielecki Zenon Janus, Radna Powiatu 

Kieleckiego Bogumiła Kowalczyk 

 

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

zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji 

Rady Gminy Sitkówka – Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XL/520/18 w sprawie zmiany uchwały NR RG-II/4/14 Rady Gminy 

Sitkówka- Nowiny z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady 

Gminy Sitkówka – Nowiny. 

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z 

zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XL/521/18 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku. 
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11) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – w związku z tym, że pani radna zgłosiła 

swoje uwagi ja proponuję zebranie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i zarządzam 

przerwę i proszę panią Alinę Jedynak o zebranie projektów, dokonamy zmiany. 

Radna Edyta Giemza – ja chcę tylko powiedzieć, że proszę zaprotokółować, że ja zgłaszam 

zastrzeżenia do uchwały w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sitkówce-Nowinach, ze względu na to, że zostało załączone nieprawidłowe 

uzasadnienie do tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dobrze, będzie zaprotokołowane, jak 

wszystko co się tutaj odbywa pani radna. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.  

Przerwa od godz. 12.46 do godz. 13.13. 

Po przerwie obrady sesji wznowiła Przewodnicząca Rady Gminy. 

Po przerwie na obrady sesji nie wróciły: pani Grażyna Górecka, pani Ewa Mazur.  

 

Ad. 10 – c.d. 

Podjęcie uchwał: 

11) Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – w związku ze sprzeciwem radnej Giemzy, 

ja jako Przewodnicząca Rady podpisałam to samo uzasadnienie, które było dotychczas. 

Pozwolę sobie państwu przeczytać opinie, które komisje wypracowały. Nie wszyscy w 

komisjach wypracowali opinie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak odczytała: 

 opinię Komisji Rewizyjnej, 

 opinię Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, 

 opinię Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

dot. skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach. 

- opinie znajdują się w aktach sprawy 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ponieważ te opinie są zupełnie różne, 
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przeczytam również uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak odczytała: 

 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie załatwienia skargi na Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ponieważ są różne opinie i różne zdania, 

jeszcze jest również protokół do wglądu, na którym są zarejestrowane wypowiedzi i cały 

przebieg badający przedmiotowej sprawy – warto by było się zapoznać z tym. Wobec tego ja 

proponuje zagłosować, ponieważ mamy tu dylemat. Na tą chwilę poddaje pod głosowanie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uznanie skargi za zasadną. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujących się” 

uznała skargę za zasadną. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wobec tego przechodzimy do poprawki w 

uchwale, którą analizujemy wspólnie. Mamy w §1: 

 „Po rozpatrzeniu skargi skarżącej doręczonej w dniu 07.12.2017 r. - na Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach Pana Marcina Króla, 

skargę uznać za zasadną” – zgodnie z przyjętym głosowaniem, skreślamy w projekcie 

uchwały – „za bezzasadną”.  

Również macie państwo uzasadnienie podpisane przeze mnie, ponieważ tam były dwie opcje.  

  „W powyższych okolicznościach złożoną skargę należy uznać” – skreślamy „za 

bezzasadną”. 

 „Rada Gminy, po zapoznaniu się zarówno ze skargą, jak również z dokumentacją 

dotyczącą zarzutów skargi, uznaje skargę skarżącej na Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach Pana Marcina Króla” – skreślamy 

„za bezzasadną”. 

Ponieważ większością głosów skarga została uznana za zasadną, więc nie ma potrzeby 

głosowania nad inną opcją. Przechodzimy do pkt 12. 

Radny Marcin Wojcieszyński – przepraszam pani Przewodnicząca czy ja mogę zabrać głos? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę bardzo.  

Radny Marcin Wojcieszyński – myślę, że jeszcze musimy tę uchwałę, którą teraz 

poprawiliśmy, musimy ją jeszcze całą przegłosować z tymi naniesionymi poprawkami, które 

przed chwilą wykreślaliśmy. Bo my głosowaliśmy tylko za tym co wpisać, jak zmienić tą 
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uchwałę a teraz trzeba przegłosować całą uchwałę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak, nie przeszliśmy do następnego pkt. 

Jesteśmy przy tym pkt wobec tego kontynuujemy. Wiadomo, że większością przeszło, ale na 

wszelki wypadek powtórzymy. 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujących się” 

podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XL/522/18 w sprawie załatwienia skargi na Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach. 

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-III/9/14 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli reprezentujących Gminę Sitkówka-Nowiny w Zgromadzeniu 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ta uchwała jest sporządzona przeze mnie 

na podstawie wniosku, który państwo radni przegłosowaliście. 

Radny Zbigniew Pyk – czy nie trzeba tamtej uchwały uchylić? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – nie trzeba, bo to jest zmiana do uchwały 

panie radny. Nie uchylamy, bo uchwała z 2014 r. zawiera dwa pkt – jest pkt 1 gdzie pana 

Wójta desygnujemy do pracy – tj. §1. Natomiast my wyrzucamy §2  w tej uchwale matce. A 

my wprowadzamy zmianę w tej uchwale, my nie uchylamy uchwały. I taki jest projekt 

uchwały o wprowadzenie zmiany. Wszyscy dostali, jest poprawka – jest wyrzucony §2. Także 

wprowadzamy zmianę. 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-III/9/14 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014 r. w  sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

reprezentujących Gminę Sitkówka-Nowiny w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 
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Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XL/523/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-III/9/14 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014 r. w  sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

reprezentujących Gminę Sitkówka-Nowiny w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

 

Ad. 11 

Wolne wnioski i informacje, sprawy różne 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – w sprawach różnych dziś wpłynęło 

oświadczenie Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23.03.2018 r. zawierające stanowisko w 

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała: 

 Oświadczenie Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23.03.2018 r. zawierające 

stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 

2018 r. 

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

głosowanie nad przyjęciem Oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie 

wprowadzania zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła Oświadczenie Nr 1/2018 zawierające stanowisko w sprawie wprowadzania 

zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

- w/w Oświadczenie stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła pisma, które wpłynęły do Biura 

Rady w okresie między sesjami: 

 pisma od Wojewody Świętokrzyskiego dot. oświadczeń majątkowych oraz druki 

oświadczeń, które należy złożyć wraz z kopia PIT-u za 2017 r.  do 30 kwietnia br. 

(radni w dniu dzisiejszym otrzymali w/w pisma) 

 pismo z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny adresowane do ZTM w Kielcach w sprawie 

przesunięcia przystanku MPK linii 27 przy posesji Kowala; 

 pismo z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny adresowane do ZTM w Kielcach dot. 

prośby mieszkańców Kowali o zwiększenie częstotliwości kursowania lub 
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przesunięcia godziny jazdy autobusów linii 27 i 29 (odpowiedź otrzymała radna 

Renata Posłowska); 

 pismo od mieszkańca Szewc w sprawie m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w/w mieszkaniec poprosił o spotkanie 

z radnymi, które odbędzie się po dzisiejszej sesji (o czym radni byli informowani). 

Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że nie mogła zidentyfikować z treści tego pisma czy 

jest to skarga, informacja czy wniosek i w związku z  tym zwróciła się do radcy prawnego 

Urzędu Gminy o opinię prawną. Na podstawie wydanej opinii Przewodnicząca Rady 

Gminy udzielił odpowiedzi na w/w pismo. Widocznie pan nie jest usatysfakcjonowany i 

chciałby się spotkać z radnymi.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zaapelowała do radnych, aby czytali wszystkie 

pisma, które są przedstawiane na sesji, ponieważ te pisma wpływają do Rady Gminy a nie 

do Przewodniczącej Rady. Pisma znajdują się w biurze rady.  

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że spotkała się z taką sytuację, że mieszkaniec 

zwracał się na piśmie do Rady Gminy, następnie pytał radnego czy była poruszana sprawa 

a radny odpowiedział, że nie była. A przecież mieszkańcy zwracając się do Rady Gminy 

chcieliby, aby radni byli zainteresowani tymi pismami.  

 

 pismo od Prezesa OSP Kowala dot. rozliczenie faktur za badania lekarskie  

2 druhów OSP; 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że również zwróciła się do radcy 

prawnego Urzędu Gminy o opinię prawną. Na podstawie wydanej opinii Przewodnicząca 

Rady Gminy udzielił odpowiedzi na w/w pismo. 

 

 pismo od mieszkanki Nowin dot. przebiegu procesu korespondencji z GOPS (dot. 

złożonej skargi na kierownika GOPS); 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że pismo zostało skierowane do 

zapoznania na posiedzenie komisji rady w miesiącu marcu br.  

 

 pismo (e-mail) z Biura Poselskiego Posła RP Jarosława Sachajko - prośba o podjęcie 

uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków 

pieniężnych dla Izba Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki do 

ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (wraz z projektem uchwały); 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że pismo zostało skierowane do 
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zapoznania na posiedzenie komisji rady w miesiącu marcu br. Wniosków i opinii nie 

wypracowano i w związku z powyższym temat zostanie jeszcze poddany analizie na 

posiedzeniach komisji. 

 

 pismo od Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach - prośba o przydzielenie 

środków finansowych w wysokości 25.000 zł na zakupy inwestycyjne; 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że pismo zostało skierowane do analizy 

na posiedzenie komisji rady w miesiącu marcu br. w celu wypracowani opinii. Wszystkie 

komisje wypracowały pozytywne opinie.  

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie utworzenie 

wniosku o przydzielenie środków dla Szkoły Podstawowej w Nowinach w kwocie objętej 

wnioskiem (Przewodnicząca Rady Gminy odczytała zakres zakupów inwestycyjnych 

wymienionych we wniosku). Poinformowała, że jeżeli radni przychylą się do tego wniosku to 

Przewodnicząca Rady Gminy napisze wniosek do pana Wójta o zamieszczenie tej kwoty na 

kolejną sesję rady w zmianach budżetowych. 

 

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

głosowanie nad utworzeniem wniosku o przydzielenie środków dla Szkoły Podstawowej w 

Nowinach w kwocie objętej wnioskiem. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Rada Gminy głosowała następująco: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”.  

 

 pismo od mieszkańca Szewc (adresowane do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny) - 

sprzeciw do upomnienia; 

 pismo od mieszkańca Szewc (adresowane do SKO w Kielcach za pośrednictwem 

Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny) - odwołanie od decyzji; 

 2 pisma ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - zwrot wniosku w 

sprawie nadania nazwy własnej „Górka Jabłońskiego” oraz zwrot wniosków sprawie 

zmiany rodzaju miejscowości w TERYCIE” - Zgórsko, Trzcianki, Zawada. Kowala 

Mała; 

 

O godz. 13.43 obrady sesji opuścił radny Waldemar Kasprzyk 

 

Pan Sławomir Sobczyk poinformował, że na ostatniej sesji były podejmowane przez radnych 
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uchwały dot. zmian kategorii miejscowości. Z informacji uzyskanych w Urzędzie 

Wojewódzkim, przed przedstawieniem radnym tych projektów uchwał, wynikało, że w 

przypadku zmiany kategorii miejscowości (nie nazwy, nie powołania, nie zlikwidowania) nie 

jest potrzebne przeprowadzenie konsultacji społecznych. Po złożeniu wniosków formalnych 

stanowiących załączniki do projektów uchwał, Nadzór Prawny Urzędu Wojewódzkiego 

zmienił swoje spojrzenie na ten problem i w pismach skierowanych do Wójta i 

Przewodniczącej Rady Gminy narzucił przeprowadzenie konsultacji społecznych. Zatem nie 

pozostaje nic innego jak wnioski przyjąć i w stosownym momencie te konsultacje 

przeprowadzić. Natomiast sprawy uregulowania kształtu tych miejscowości – tj. rodzaju – co 

było meritum tych uchwał, to trochę się w czasie przesunie.  

 

 pismo dwóch mieszkanek Trzcianek (adresowane do Zastępcy Wójta, do wiadomości 

Rady Gminy) – projekt Statutu Gminnej Rady Seniorów; 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek poinformował, że w środę spotkał się z 

mieszkanką Trzcianek, która przedstawiła projekt Statutu. Zastępca Wójta poinformował, 

że zapozna się z tym projektem i zwrócił się do radnych, aby na najbliższych komisach 

również zapoznali się z tym projektem, aby nie było jak na ostatniej sesji gdzie został 

zaproponowany projekt Statutu przez Wójta i nie został on przyjęty. Zastępca Wójta nie 

chciałby, aby taka sytuacja się powtórzyła. Jeżeli będzie wola, akceptacja i chęć przyjęcia 

tego projektu Statutu to projekt uchwały zostanie przygotowany. A zapisy tego Statutu 

powinny być skonsultowane np. kwestia liczby osób w Radzie Seniorów w 

poszczególnych miejscowościach. Zatem radni powinni się zapoznać z tym projektem na 

posiedzeniach komisji, może przedstawili swoje sugestie, uwagi czy spostrzeżenia. 

Mieszkanka Trzcianek stwierdziła, że każde sołectwo powinno mieć po dwóch 

przedstawicieli, żeby było sprawiedliwie. 

 

 pismo od mieszkańców Kowali (adresowane do Wójta Gminy i Rady Gminy) - prośba 

o podjęcie działań aby Kowala została uwzględniona jako jeden okręg wyborczy nr 

15; 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radna i sołtys sołectwa Kowala Renata 

Posłowska słyszała informacje odnośnie okręgów. 

 

 pismo podpisane komputerowo Mieszkańcy Trzcianek (bez listy nazwisk z podpisami) 

dot. zmiany okręgu wyborczego nr 7, aby Trzcianki były odrębnym okręgiem 

wyborczym 
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Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że mieszkanka Trzcianek również 

słyszała informację nt. okręgów. 

 

 Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – sprzeciw co do zamiaru zwiększenia 

zatrudnienia w CUW; 

- w/w opinia stanowo Załącznik nr 7 do protokołu 

 

- w/w pisma do wglądu w biurze rady 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak poinformowała, że do Rady Gminy 

wpłynęły kartki świąteczne z okazji Wielkanocy. Poprosiła radnych o zapoznanie się z nimi w 

biurze rady. 

 

Ad. 12 

Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że nie wpłynęły żadne interpelacje. 

 

Radny Łukasz Gryń – ponieważ na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

dostaliśmy informacje od kierownika CUW o planowanych zwiększeniach etatów w liczbie 

trzech, podejmowaliśmy dyskusje, że jest to dla nas trochę sytuacja kontrowersyjna na tyle, że 

gościliśmy pana kierownika CUW, bodajże w listopadzie, i w listopadzie czy w grudniu, 

dostaliśmy taką informację, że będzie potrzebny jeden taki etat. No i byliśmy trochę 

zdziwieni, że tu nagle teraz potrzeba trzech. Ponieważ komisja była burzliwa w związku 

chociażby z tymi zmianami w budżecie, gdzie cały czas rozważamy kwestie i dyskutujemy na 

temat zmian w budżecie, że tu brakuje, tam brakuje, no to wszystko idzie z jednego worka, 

czyli jednego źródła. W związku z powyższym wyraziliśmy taką wątpliwość, no że jednak 

trzeba się zastanowić nad kwestią zwiększania zatrudnienia. Tym bardziej, że dostawaliśmy 

od pana Kierownika informację, że są już ogłoszone konkursy. O tyle i ile jesteśmy w stanie 

zrozumieć, jako komisja, że jeden etat to będzie za panią odchodzącą niebawem na 

emeryturę, natomiast dwa pozostałe stanowiska – referent ds. obsługi kadrowej i drugie ds. 

płac – powiem tak: wydaje nam się, że można spokojnie połączyć kwestie tegoż stanowiska 

kadrowo-płacowego. W związku z powyższym byliśmy jako komisja jednomyślni, że jednak 

należy zastanowić się nad tym, czy oby w takiej liczbie faktycznie to zatrudnienie zwiększać. 

O tyle i o ile dostaliśmy zapewnienie od pana Kierownika, że w tegorocznym budżecie 

środków mu wystarczy – nie jestem co do tego przekonany – no to ja nie wiem jak będzie 
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wyglądał np. rok przyszły. No bo to jednak znów Rada będzie zajmowała się przydzieleniem 

budżetu dla CUW. Taka nasza wątpliwość i została ona sprecyzowana i zaprezentowana w 

postaci opinii. Dziękuję. 

 

Radna Renata Posłowska – ja chciałam zwrócić uwagę na pewne kwestie: ponieważ dzisiaj 

nie przeszła uchwała zmian budżetowych więc tutaj państwo 8 radnych wypowiadacie się 

odnośnie drogi na Kowali Małej, że zostały zmniejszone te środki – tutaj pan kierownik 

Waśko wyjaśniał, że to nie jest z przyczyn Urzędu Gminy, tylko pop prostu doszły sprawy 

projektu kanału światłowodowego. Natomiast też odrzuciliście państwo wykonanie drogi 

powiatowej, gdzie tam 3 posesje są zalewane, w tym jedna posesja jest takich osób, których 

dom jest w bardzo złym stanie. I przy kolejnej burzy, ulewie nie wiadomo co się z tym 

budynkiem stanie. Od lat ci ludzie proszą o tę drogę. Nie ma tam chodników, nie ma 

odwodnienia. I dlatego ja nie wiem czy to jest zasadny pomysł, oczywiście ja to tym ludziom 

tam wytłumaczę, bo tutaj na Kowali Małej zmniejszone zostały te środki i ta droga nie jest aż 

tak pilna, bo tutaj nikogo nie zalewa. Od roku 2009 ja zwracałam się z pismem do pana Wójta 

poprzedniego, żeby znalazł jakieś rozwiązanie. W tej kadencji udało się to zrobić, więc nie 

wiem czy to jest pomysł, żeby zrobić mnie na złość czy komuś, robicie państwo na złość 

właśnie tym osobom, których te posesje są zalewane notorycznie. Tam nie ma zrobionych 

odwodnień. Poprzednik obiecał, że jest projekt na odwodnienie, Okazało się, że tego projektu 

nie było albo był nieakceptowany przez ludzi, bo chciano umieścić na prywatnej posesji 

odstojnik wodny. Teraz te sprawy zostały jakby sfinalizowane, więc państwo nie 

przekazujecie tych środków. Bardzo to jest przykre. I ja tym mieszkańcom postaram się to 

wytłumaczyć, postaram się pójść do każdego z osobna i sprawę naświetlić. Bo jeżeli ludzie 

korzystają cały czas z pomocy, bo jest to rodzina, która sobie sama nie poradzi, i jeszcze jest 

zalewana ich posesja włącznie z domem, to nie wiem czy to jest zasadny pomysł. Naprawdę, 

słuchajcie państwo trzeba się nad tym zastanowić, bo nikomu nie życzę, żeby patrzył ktoś jak 

pójdzie ulewa, żeby zalewało posesje komuś i patrzył czy się do domu nie dostaje woda 

deszczowa.  

Następna sprawa – chciałabym zapytać pana Łukasza Grynia – ja panu bardzo serdecznie 

gratuluje zajęcia I miejsca w rankingu na radnych – tylko chciałam zapytać, o które 

odwodnienie przy drodze powiatowej pan zabiegał? Czy to jest to odwodnienie, które od 

2008 roku ja toczyłam batalie z poprzednikiem i który kazał mi puścić wodę w powietrze, bo 

się nie dało. Teraz jednak się dało to zrobić i pan sobie to przypisuje. Proszę przedstawić 

jakieś pisma czy konkrety kiedy pan się tym zajmował, kiedy pisał do Powiatu, czy się pan 

spotykał z radnymi powiatowymi odnośnie tej sprawy. Bardzo proszę o wyjaśnienie.  
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Radny Łukasz Gryń – to tak może po kolei odniosę się, m.in. w kwestii oświadczenia 

wyraziliśmy jako radni swoje zdanie, że faktycznie trzeba zacząć rozpatrywać te zmiany w 

budżecie być może indywidualnie, nauczeni doświadczeniem pani radna Posłowska. Nikt nie 

jest przeciwny temu, żeby powstało odwodnienie, natomiast taką decyzją być może 

doprowadzimy do sytuacji, że pan Wójt zacznie z nami rozmawiać, bo póki co to na razie 

rozmawia z siódemką radnych. Nie dostajemy zaproszenia od pana Wójta na toczące się 

rozmowy, w związku z powyższym wyrażamy to w postaci takiego oświadczenia. I taką mam 

osobiście nadzieję, że takie rozmowy właśnie zostaną podjęte i bardzo szybko przejdziemy do 

tego, żeby te inwestycje zostały jak najszybciej realizowane. Natomiast uczestniczyliśmy w 

posiedzeniach komisji i bardzo burzliwie obradowaliśmy na tych komisjach i dostaliśmy 

informację, że środków w budżecie po prostu brakuje. To co będzie się działo, czy to co się w 

chwili obecnej dzieje, to jest właśnie konsekwencja tego, że nie mamy w budżecie środków. 

W związku z powyższym obawiamy się co będzie dalej. No bo będę się tu powtarzał: jeżeli 

do czegoś się dokłada to z czegoś się zabiera. Trzeba konsultować z czego się zabiera i takie 

moje zdanie, będę się tego trzymał, liczę bynajmniej na to, że pan Wójt zacznie z nami 

rozmawiać.  

Co do tego w jaki sposób będzie pani komunikowała to właśnie mieszkańcom, no to obawiam 

się, że jak będzie to robić pani w takiej formie w jakiej robiła to podczas zbierania podpisów 

pod zmianą okręgów wyborczych, no to mogę się tylko domyślać, ale nie o domysły tutaj 

chodzi. 

W kwestii odwodnienia – tak chodzi mi zdecydowanie o posesje 12,14, które, nie będę 

przekłamywał, ale mam rzeczywiście pismo w sprawie złożonych przez siebie wniosków do 

budżetu i powiem pani tak: tam rzeczywiście jest wyszczególniony wniosek o to, żeby taką 

inwestycję przeprowadzić. Powiem pani więcej, pani sobie nadinterpretowuje, ponieważ ja 

nie zabieram pani zasług. Na ostatnim spotkaniu  sołeckim pani podkreśliła, że w tym okręgu 

no to akurat działa radny Gryń. Tak to już jest pani radna Posłowska, że tam gdzie sukcesy to 

pani zawsze wychodzi na podium, tam gdzie porażki to niestety jest bardzo ciężko.  

To ja zadam w taki sposób jeszcze pytanie: w sytuacji w której rzeczywiście prowadziła się 

tam praca i było wykonywane już to odwodnienie, tam wynikł taki problem na samym dole w 

polach gdzie budowano to oczko, do którego zbiera się woda – jakoś pani zabrakło wtedy 

kiedy pojawił się ten problem. Wie pani jak dostałem sygnał od mieszkańców tam 

znajdujących się - ja myślę, że nazwisk nie muszę wymieniać, aczkolwiek na pewno nie 

zaprzeczą, ponieważ zarówno z jednym, jak i z drugim rozmawiałem, i staraliśmy się problem 

rozwiązywać na miejscu. Wysiadłem z samochodu, no nie powiem, że w garniturze ale w 

lakierkach i w tym błocie nie stanowiło to dla mnie przeszkody, żeby rzeczywiście iść i z 
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ludźmi porozmawiać i interweniować gdzie trzeba. Więc proszę tak bardziej powściągliwie, 

bo tak jak mówię, sukces zwykle ma wielu ojców, porażka zwykle jest sierotą. I ja się już jak 

gdyby przyzwyczaiłem do tego będąc radnym nieco ponad 3 lat, że zwłaszcza w pani 

przypadku, to co sukces to przypisuje się zwykle do radnej Posłowskiej, tam gdzie porażka to 

najlepiej zepchnąć na radnego Grynia. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję. Ja bym chciała dodać, że 

właściwie troszkę tak jakby brakowało tej woli współpracy pana Wójta. Nie ma go dziś, ale 

na pewno odczyta protokół z posiedzenia sesji. Bo przecież tak potężne zmiany, chociażby te 

które dziś były zaprezentowane to przecież wydaje się, że powinna być dyskusja, rozmowa, 

tak jak było na początku kadencji. Najpierw pan Wójt zapraszał 15 osób, później 10, później 

nie wiemy ile. Dlatego to wychodzą takie nieporozumienia. Bo szanowni państwo tak strona 

Wójta, jak i strona radnych, zobowiązuje nas nie do tego, żebyśmy się gniewali, bo dzieci w 

wieku 3 lat w przedszkolu są uczone, że przede wszystkim rozmowa. Brak dialogu i rozmowy 

prowadzi do konfliktu. I dlaczego my mamy się konfliktować? Nam powinien przyświecać 

jeden cel – służenie dla dobra mieszkańców. A nie rozbijać Rady, tylko scalać, rozmawiać – 

to jest mój apel. I właśnie dedykuje go dla pana Wójta. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek - pani Przewodnicząca z całym szacunkiem, 

mówi pani o rozbijaniu Rady. Nie wiem czy mówi to pani świadomie?  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – z całą odpowiedzialnością. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek - bo jest mi po prostu przykro jak widzę to co się 

dzieje teraz na sesji, jaką państwo niektórzy radni uprawiają politykę a pani mówi tutaj o jakiś 

zasadach przyzwoitości. Jest mi po prostu wstyd. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak jak mnie za moich włodarzy panie 

Wójcie. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek - jest mi po prostu wstyd jak państwo niektórzy 

się zachowujecie. Nie ma tutaj ze strony Wójta niechęci, unikania radnych. Szanowni 

państwo co Wy na tych komisach robicie?  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – no to jest zarzut do komisji. Co wy robicie 

państwo na komisjach? 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – jest 15 radnych. Czy nie możecie, jak macie 

jakieś uwagi, zastrzeżenia, wypracować wniosku, opinii? Jeżeli macie jakieś wątpliwości, nie 

jesteście usatysfakcjonowani z informacji uzyskanej od kierowników, dyrektorów to ja się nie 

uchylam, ja mogę na każdą komisję przyjść i na każdej komisji z państwem rozmawiać i 

wyjaśniać. Powiedzcie państwo wcześniej w czym jest problem, jakie macie uwagi i 

pretensje. Tak jak zostałem dzisiaj potraktowany, czy ktoś mi powiedział wcześniej w cztery 
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oczy, nawet na komisji – „to mi się nie podoba, może to źle robisz, może powinieneś większą 

wykazywać aktywność”. Dlaczego teraz państwo się zasłaniacie jakimiś takimi ogólnymi 

hasłami? To jest po prostu nieuczciwe.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie to jest jak najbardziej 

uczciwe. Dlatego, że my żyjemy w demokratycznym państwie, nie naruszamy prawa i to co 

mówimy na sesji to tutaj nie jest nic do ukrycia. Wydaje mi się, że nie powinniśmy nic 

ukrywać. Nie po trzech latach, żeby coś wychodziło dopiero, bo później my bierzemy 

odpowiedzialność, bo odpowiadamy ludziom co innego a po trzech latach wychodzi prawda. 

Więc dlaczego mamy nie mówi? Niech wybrzmi na sesjach, niech będzie w protokole, niech 

mieszkańcy wiedzą, bo później mają do nas pretensje, że my uczestniczymy w tym złym 

przepływie informacji, chociażby nawet wracając do nagród. To tyle z mojej strony. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przed udzieleniem głosu mieszkance gminy 

zapytała czy wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych. 

Pani Elżbieta Cedro-Majkowska wyraziła zgodę – odpowiadając panu Wójtowi, pan tutaj 

tak ładnie mówi, że to dla pana, że pana się pomija, że to nie pan, że pan jest przodem do 

ludności, wszystko. A ja się pana pytam: rok i 4 miesiące chodzenia do pana co pan załatwił? 

I pan twierdzi, że to komisja kłamie, nie pan, który nie zrobił, absolutnie nic, a tylko: „tak 

proszę panią, tak my to załatwimy”. 

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – ale o czym teraz pani mówi w ogóle? 

Pani Elżbieta Cedro-Majkowska – cały czas o tej samej sprawie proszę pana.  

Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek – ale o jakiej sprawie? 

Pani Elżbieta Cedro-Majkowska – o skardze na GOPS. Cały rok na ten temat 

rozmawialiśmy. Nawet na rozmowie zapraszał pan ludzi z GOPS-u i co z tego wynikło? Czy 

ja musiałam tą skargę złożyć tutaj, bo rok czasu i 4 miesiące przerzucanie się pismami, które 

ja wysyłam do Was jako skargę a Wy do GOPS-u, ci którzy zawinili. Pytam się jakie to jest 

zajmowanie stanowiska, Wy jesteście tu gospodarzami, odpowiada pan za to co robią ludzie 

niżej w GOPS-ie, bo działają z pana upoważnienia, tak pisze na pieczątce. Pytam się i pan się 

tutaj usprawiedliwia, że Rada sobie coś tam robi. Proszę pana może wreszcie stała się 

sprawiedliwość, bo czas najwyższy skończyć z kolesiostwem, z brakiem odwagi i wreszcie 

skończyć, tak jak pan sam raczył powiedzieć, z tym szoł. To nie jest żadne szoł proszę pana to 

są ludzkie sprawy. Nasze tu i teraz, mieszkańców, nie pana Wójta, nie pana Wicewójta, tylko 

ludzkie sprawy proszę pana, na które pan jakoś jest ślepy i część radnych również. 

Zaczynaliście tak dobrze, obiecywaliście, że wreszcie będzie sprawiedliwie, że wreszcie 

będzie po równo, że zadbacie o wszystkie okręgi, o wszystkich w tej gminie. A coście zrobili? 
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Kończycie bardzo źle, bo jest jedna strona, druga strona a jeszcze takie: „że Gryń jest zły, że 

może Posłowska jest dobra, a może to a może tamto”. Pan wybaczy to mi się nie podoba jako 

mieszkance. I mówię to w imieniu nie tylko swoim ale wielu innych ludzi. Wie pan dlaczego 

nikt do pana nie przychodzi tylko ja jako pieniacz? Dlatego, że nikt Wam nie wierzy. Nie 

wierzy w to, że cokolwiek potraficie zrobić, bo tylko obiecujecie, kiełbasa wyborcza, ładnie, 

pięknie, drogi, mosty, chodniczki a potem co? A potem nic proszę pana. Wypinanie się na 

ludzi i tylko się dzielenie pieniędzmi i to wszystko. Pensje owszem, ale pytam się gdzie są 

ludzie w tym wszystkim? Mieliście robić dla ludzi, dla tych mieszkańców, starych, młodych i 

niemowlaków. I ja sobie tu wynotował, pan mówi, że szczepionki będą na jakiś coś – ja się 

pytam czy pan się konsultował z jakimś lekarzem, czy pan wie, że ta sepsa to nie jest sepsa 

tylko zapalenie mózgu? A pan wie dlaczego? Dlatego, że dzieci nie mają opieki 

stomatologicznej w podstawówkach. 90% uczniów w podstawówkach, wg najnowszych 

wczorajszych danych Ministerstwa Zdrowia, ma próchnicę i z tego są właśnie sepsy proszę 

pana i zapalenia mózgu. Tu nie szczepionki, tu by trzeba dentystę do szkoły postawić dla 

dzieci. A pan mówi o szczepionkach.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przed udzieleniem głosu mieszkańcowi 

gminy poprosiła o przedstawienie się i zapytała czy wyraża zgodę na upublicznienie swoich 

danych osobowych. 

Pan Zygmunt Wirecki wyraził zgodę – nie wiem czy w ogóle coś powiedzieć, bo jestem 

zaskoczony atmosferą, jestem pierwszy raz na sesji i tak jak wszędzie jest to naprawdę 

sytuacja – no nie będę komentował. 

Proszę państwa jestem tutaj z taką prośbą do Rady, do Wójta o równe traktowanie ludzi, 

mieszkańców gminy. Jestem zaskoczony zupełnie, że najbogatsza gmina w województwie 

świętokrzyskim o ochronę środowiska dba, moim zdaniem, nie za bardzo dobrze. Wydano  

8 mln zł na wybudowanie nowej kotłowni w Nowinach i zadam pytanie: ile wspólnoty 

dołożyły do wybudowania kotłowni? Ja wybudowałem kotłownię za swoje pieniądze. I teraz 

pytam się ile mi gmina dołoży do wymiany pieca? 3.000 zł. Piec węglowy dobrej klasy 

kosztuje około 8.000 zł. 

Radny Zbigniew Pyk – ale to jest dopłata do pieca gazowego. 

Pan Zygmunt Wirecki – ale piec węglowy spełniający warunki też kosztuje 8.000 zł. 

Dlaczego, przecież ja widzę jak się kopci u mnie na osiedlu. Tzn. nie tylko piece są złe ale też 

węgiel jest zły. Proszę państwa ja już w latach 90-tych walczyłem o pieniądze na wodociąg 

jako Przewodniczący Społecznego Komitetu i jedna z pań radnych z osiedla mówiła, że to 

takie pieniądze. Ja zadałem pytanie proste: a ile pani dołożyła do doprowadzenia wody do 
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pani domu? I dyskusja ucichła. Tutaj uważam, że jest to rzucanie ochłapów – 3.000 zł tylko 

do pieca gazowego. Nie wiedziałem, że tylko do gazowego. Instalacja gazu do budynku 

będzie kosztowało około 15.000 zł. I dostaje 3.000 zł, to jak się to ma do wybudowania 

kotłowni w Nowinach. To tylko w Nowinach ludzie mogą oddychać czystym powietrzem? A 

my co? Dlatego serdecznie proszę o rozpatrzenie tego zagadnienia, bo ja czuję się jako 

mieszkaniec drugiej kategorii. Nowiny są traktowane, te wspólnoty, raz że dostały prawie za 

darmo mieszkania, mieszkańcami tych wspólnot są ludzie, którzy pracowali w większości w 

Dyckerhoff – dostali olbrzymie odszkodowania za odejście z pracy i im się jeszcze za darmo 

ładuje wszystko. A dlaczego ja mam płacić za wszystko sam? Dziękuję. 

 

Ad. 13 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

O godz. 14.11 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku 

obrad zamknęła obrady XL 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 – Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-

Nowiny – informacja za 2017 rok; 

 Zał. Nr 4 – Sprawozdanie z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2017 rok; 

 Zał. Nr 5 – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Sitkówka-Nowiny za 2017 r. 

 Zał. Nr 6 – Oświadczenie Nr 1/2018 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 

23.03.2018 r. zawierające stanowisko w sprawie wprowadzania zmian w budżecie 

Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok; 

 Zał. Nr 7 – Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczyła: 

                                                                             

          Alina Jedynak                             Zofia Duchniak  


