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 Protokół Nr XLI/18 

z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

odbytych w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25 

z dnia 17 kwietnia 2018 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Rozpoczęcie obrad sesji godzina 16.02, zakończenie godzina 17.07 

Protokolant: Alina Jedynak – Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych.  

 

W sesji uczestniczyli: 

 Radni Gminy Sitkówka-Nowiny (zgodnie z listą obecności, która stanowi  

Załącznik Nr 1 do protokołu), 

 Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz, Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek, 

Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur,  

 Sołtysi z terenu Gminy, 

 Pan Zenon Janus – Wicestarosta Kielecki, 

 Pani Bogumiła Kowalczyk – Radna Powiatu Kieleckiego, 

 Pani Grażyna Górecka – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

Urzędu Gminy, 

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

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Tomasz Błaszczyk - dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

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

 Pan Ryszard Kusak - kierownika CUW w Nowinach, 

 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach, 

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

 media lokalne, 

 mieszkańcy gminy. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny 

na 2018 rok. 

5. 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. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Sitkówka-

Nowiny w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geoland Świętokrzyski” na 

2018 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXX/260/13 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany numer 

16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod 

nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, 

teren zbiornika retencyjnego i parku – plan G”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce Zachód w Kielcach na uchwałę Nr RG-

XXVIII/351/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017”. 

9. Zakończenie obrad sesji. 

 

Ad. 1 i 2 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Obrady XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny VII kadencji 2014-2018 

otworzyła o godz. 16.02 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Duchniak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak powitała Wójtów Gminy, Radnych, Sołtysów z 

terenu Gminy, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy, Wicestarostę Kieleckiego Zenona Janusa, Radną Powiatu 

Kieleckiego Bogumiłę Kowalczyk, przedstawicieli mediów lokalnych oraz mieszkańców 

gminy. 

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 14 radnych. Nieobecny radny Andrzej Kasperek. 
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Ad. 3 

Przedstawienie porządku obrad 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, 

że porządek obrad został zaproponowany przez pana Wójta, który był wnioskodawcą dzisiejszej 

sesji nadzwyczajnej. 

Zapytała pana Wójta co takiego się wydarzyło, że na 3 dni robocze przed planowaną sesją 

wnioskował o zwołanie sesji na nadzwyczajnej? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz - szanowni państwo, pierwotnie planowana sesja była 

na 23 kwietnia czyli w zasadzie za 6 dni. Natomiast musimy podjąć zmianę w budżecie dot. 

inwestycji m.in. które są realizowane z Powiatem Kieleckim, ponieważ do końca tego tygodnia 

musi zostać podpisana umowa na wykonanie modernizacji drogi powiatowej w Woli 

Murowanej. Jest też wymagana do podpisania umowa na drogę powiatową w Kowali, chcemy 

też rozpocząć prace dot. innych inwestycji, m.in. programu odnawialnych źródeł energii dla 

mieszkańcu Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów. W tym programie jesteśmy liderem i 

po prostu od nas też zależy to czy dofinansowanie dostaną mieszkańcy Gminy Piekoszów. W 

związku z tym, że te terminy były tutaj dość istotne, zawnioskowałem o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej, dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak zapytała pana Wójta czy jako wnioskodawca 

nadzwyczajnej sesji ma jakieś propozycje do wprowadzenia zmian? 

Pan Wójt Nowaczkiewicz nie zgłosił żadnych propozycji do porządku obrad. Dodał, że 

porządek obrad nie ulegnie zmianie. 

 

Ad. 4 

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

na 2018 rok 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz - szanowni państwo, zmiana w budżecie zasadniczo 

nie różni się od tego projektu, który był przedmiotem poprzedniej sesji w dniu 23 marca br. 

Zostały tylko naniesione pewne korekty m.in. nie wycofujemy z budżetu tegorocznego 

modernizacji skrzyżowania ul. Białe Zagłębie i ul. Perłowej. I generalnie te pozostałe inwestycje, 

które były przedmiotem poprzedniej zmiany, zostały tutaj utrzymane. Jeżeli mają państwo 

pytania to jesteśmy do dyspozycji, jest kierownik referatu inwestycyjnego, jest pani Ewa Mazur, 

jestem ja – możemy państwu wyjaśnić. Z tym, że tak jak mówiłem, to jest praktycznie ten sam 

projekt, który był przedmiotem już obrad i prac komisji przed poprzednią sesją, dziękuję. 



 4 

Radna Renata Posłowska – proszę państwa ja chciałabym zabrać głos w sprawie wstrzymania 

finansów odnośnie modernizacji, przebudowy drogi powiatowej, która biegnie przez Kowalę w 

stronę Podgórza. Prace tam już zostały rozpoczęte. Jest sytuacja taka, że zrobiło się bardzo 

niebezpiecznie, ludzie na tą drogę czekali od 12 lat, ponieważ nie było zgody ani chęci woli 

poprzednika. Takie inwestycje jak ta droga, także odwodnienie przy posesjach 12,14, wodociąg 

w Kowali i wiele innych inwestycji powinny były być podjęte w poprzednich kadencjach. 

Jednak tak jak mówię, mieszkańcy się nie doczekali. Przy porozumieniu trzech jakby instytucji, 

czyli naszej gminy, Gminy Morawica a także Powiatu Kieleckiego, prace zostały podjęte, jak 

mówię po raz kolejny, oczekiwane przez mieszkańców, ponieważ jest tam bardzo 

niebezpiecznie. Nie było odwodnienia, były zalewane posesje, nie ma chodnika, mieszkańcy 

poruszając się poboczem przy wyprzedzaniu się dwóch samochodów ciężarowych praktycznie 

wchodzą na ogrodzenia. I dziwny jest dla mnie fakt, że państwo wstrzymaliście te środki gdzie 

umowy są podpisane, gdzie prace zostały już rozpoczęte na tej drodze. Jeżeli dzisiaj nie 

podejmiemy tej uchwały prace zostaną okrojone. Tak jak czytaliśmy na komisji w piśmie od 

pana Starosty, może być ta droga ukończona ale np. bez chodnika. I mieszkańcy tutaj m.in. z 

Kowali są po to, ponieważ czytają media lokalne, czytają prasę, są zbulwersowani tym faktem, 

ponieważ na kotłownię w Nowinach przeznaczyliśmy 8 mln zł. Co to jest do 900.000 zł w 

porównaniu do drogi. Tutaj mieszkańcy od wielu lat proszę o te drogę. Ja w poprzednich 

kadencjach, ci radni którzy są już kolejną kadencję wiedzą ile razy z pismami tutaj zgłaszałam 

się do poprzednika. Nie było z jego strony jakiejś woli, może tam próby były zrobienia odpływu 

na jednej z działek budowlanych, na co mieszkaniec się nie chciał zgodzić, bo to jest wg mnie 

nieporozumienie, żeby na czyjejś budowalnej działce tworzyć odwodnienie z całej części ulicy.  

I teraz może mieszkańcy tutaj zabiorą głos, ponieważ tak jak mówię, to jest dla nich nie do 

pomyślenia, żeby droga powiatowa przy porozumieniu z instytucjami, które wcześniej jakoś nie 

mogły się spotkać, została okrojona do zakresu pewnych prac, ponieważ brakuje 300.000 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – pani radna chciałbym zwrócić uwagę, że to 

jest sesja nadzwyczajna, nie mamy pkt – sprawy różne, więc pozwoli pani, że ja będę kierować 

pracami tej sesji. Jeżeli nam wystarczy czasu będę chciała poprosić mieszkańców o 

wypowiedzenie się. Natomiast w tej chwili proszę, otwarta jest dyskusja, kto jeszcze z radnych 

chciałby zabrać głos w tym temacie? Proszę radna Wójtowicz. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz – panie Przewodnicząca, panie 

Wójcie, pani radna. Pani jest zbulwersowana naszą decyzją na poprzedniej sesji. A proszę mi 

wytłumaczyć dlaczego akurat w moim okręgu zabrane są pieniądze na budowę trzech dróg, a z 

okręgu sołectwa Zgórsko-Zagrody, cztery w sumie? I proszę mi wytłumaczyć i moim 

mieszkańcom i naszym wyborcom, dlaczego ja mam zgodzić się na to, żeby moi mieszkańcy 
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byli w ten oto sposób pokrzywdzeni, bo są zabrane pieniądze z czterech dróg w sumie.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz - szanowni państwo, to nie jest tak, że będą zabrane 

pieniądze z czterech czy dziesięciu dróg na terenie gminy, jedynie zostanie przesunięty termin 

zakończenia prac na tych inwestycjach, ponieważ chcemy i to podtrzymuje, będziemy chcieli 

rozpocząć te prace jeszcze jesienią tego roku. W drugiej połowie tego roku zostaną ogłoszone 

przetargi na te ulice m.in. w Zgórsku i w innych miejscowościach. I zakończenie tych prac 

będzie planowane na wiosnę przyszłego roku. Tylko i wyłącznie w przyszłym roku zostanie 

ostateczne rozliczenie finansowe tych inwestycji, natomiast ich wykonanie będzie już rozpoczęte 

w tym roku, a może i nawet zakończone w tym roku. To jest tylko i wyłącznie kwestia 

ostatecznego rozliczenie pewnej inwestycji i zapłacenie jej np. w styczniu 2019 roku. Tylko tyle. 

Nic nie zabieramy. Proszę tutaj nie manipulować faktami. Nic nie zabieramy. Z niczego nie 

rezygnujemy. Przesuwamy ostateczny termin rozliczenia całej inwestycji z jesieni tego roku np. 

na styczeń przyszłego roku. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz – panie Wójcie, w momencie 

kiedy konstruowany był budżet na 2018 rok, wszystkie te inwestycje miały zapewnione finanse 

do całkowitej realizacji. Więc ja nie rozumiem dlaczego akurat pieniądze zabierane są z tych 

dróg i nie ma tych pieniędzy w tym budżecie. Proszę mi wytłumaczyć, skoro ten budżet był tak 

skonstruowany, że miały się znaleźć dokładnie na całość inwestycji.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowna pani, owszem były te pieniądze 

zaplanowane na początku tego roku na te inwestycje. Jeszcze raz podkreślam, nie są zabierane 

pieniądze z tych inwestycji, tylko jest przesuwany ich ostateczny okres rozliczenia na przyszły 

rok – 2019. Jeżeli by pani zadała sobie odrobinę trudu i zobaczyła co się dzieje na rynku 

zamówień publicznych, co się dzieje na rynku budowlanym, zobaczyłaby pani pewną tendencję 

wzrostową kosztów realizacji inwestycji. Koszt realizacji inwestycji wzrasta o 30%-40% a nawet 

więcej w stosunku do wartości kosztorysowej.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Wójtowicz – panie Wójcie, drogi, które tu są 

zawarte w budżecie są zawarte w budżecie na mój wniosek, który od 2015 roku składałam na 

ręce pana Wójta. Więc był czas na to, żeby te zadania zrealizować wcześniej. Nie musimy robić 

tego wszystkiego na raz. Więc żadne to dla mnie tłumaczenie, że co się dzieje na rynku. 

Mieliśmy 3 lata na to, a wnioskowałam na budowę tych dróg od 2015 roku. Dziękuje. 

Radny Eugeniusz Czerwiak – byłem radnym Zgórska-Zagrody w poprzedniej kadencji, teraz 

jestem tylko Zagród i Słowika, i chciałem się do pana Wójta odnieść, że nie zabieramy. Za 

50.000 zł na ul. Wiosennej w Zagrodach co można zrobić? Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – można ogłosić w tym roku przetarg, podpisać 

umowę, rozpocząć inwestycje i zakończyć jej rozliczenie np. w styczniu 2019 roku.  
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Radny Eugeniusz Czerwiak – i to mam przekazać mieszkańcom? Od 5-6 lat czekają na ulicę. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – tak oczywiście. 

Radny Eugeniusz Czerwiak – przekaże to. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  – nie zostanie to rozliczone w listopadzie czy grudniu 

tego roku, tylko zostanie zapłacone z budżetu 2019 roku. Jeżeli państwo zobaczylibyście 

wydatki wieloletnie tamta inwestycja się znajduje i tam będzie ta kwota ujawniona też, w 

wydatkach wieloletnich inwestycyjnych.  

Radny Łukasz Gryń – panie Wójcie dużo tak zostało powiedziane. Chciałbym się odnieść 

właściwie do wszystkiego. Nikt nie kwestionuje tego, że wszystko trzeba robić, tylko to pan jest 

odpowiedzialny za skonstruowanie budżetu na rok 2018. Szacując wszystko co wpisał pan w 

budżet to zrobił to pan w oparciu o jakieś kalkulacje. Wie pan, nie ma, takiego to znaczy jest taki 

gospodarz, który nie mając środków usiłuje robić wszystko, ale to chyba taki niemądry 

gospodarz.  

Wrócę do sytuacji, ponieważ przedstawił pan nam, po raz kolejny dokładnie praktycznie 

identyczne zmiany w budżecie i większość z tych zmian zawiera przesunięcie rzeczywiście tych 

środków na kolejne lata. Nam jest bardzo ciężko tłumaczyć mieszkańcom, tak jak tu już 

niektórzy podkreślili, dlaczego ta ulica a nie ta. Wszystkie trzeba robić, prawda? Przy tym 

jesteśmy zgodni, ale są pewne inwestycje nad którymi można się zastanowić. Pan będąc 

Przewodniczącym Rady Gminy  w poprzedniej kadencji i również państwo radni, pani radna 

Posłowska, która zabierała tutaj głos – mieliście ogromne pretensje, bo pamiętam jako 

mieszkaniec uczestniczący w sesjach – mieliście ogromne pretensje o to, że przygotowuje pan 

Wójt uchwały koszykowe, czyli po prostu znajduje się wszystko w jednych uchwałach. 

Kwestionowaliście państwo, że nie możecie się zgodzić na to, że Wójt Was w ten sposób 

zmusza do tego, żebyście poparli wszystko, bez względu na to czy całość odpowiada radnym czy 

też nie. Dokładnie powielacie państwo ten mechanizm. Dokładnie jest to identyczny sposób w 

jaki się pan zachowuje. Mało tego wydaliśmy na ostatniej sesji oświadczenie, w którym 

zobowiązaliśmy pana do tego, żeby stosował się pan do przyjętego, już nie pamiętam jakim 

stosunkiem głosów na sesji grudniowej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – 12 osób. 

Radny Łukasz Gryń – 12 osób o to, żeby w tak ważnych kwestiach przygotowywać osobne 

projekty uchwał. Miał pan na to czas od ostatniej sesji do teraz – nie zrobił pan tego. W mediach 

przedstawia pan sytuację, że jest pan osobą bardzo komunikatywna, otwartą na rozmowę. Co 

pan zrobił w tym okresie czasu, żeby z nami porozmawiać? Pan zawsze wychodzi z inicjatywy, 

że pan jest gotowy. My tej panie Wójcie tej inicjatywy z pana strony nie widzimy. Mało tego na 

zorganizowane przeze mnie posiedzenie Komisji Oświaty, które przypada na 19 kwietnia, czyli 
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najbliższy czwartek, ponieważ jeżeli pan nie ma ochoty z nami rozmawiać to wyszliśmy z 

inicjatywą, żeby zaprosić pana jako gości na naszą komisję, by m.in. porozmawiać na temat 

zmian budżetowych. Proszę mi powiedzieć na jaki temat będziemy rozmawiać w czwartek, jeśli 

my dzisiaj przyszliśmy rozważać kwestie zmian budżetowych? I teraz państwo znowu usiłujecie 

nas tu zastraszać, że czekamy. Dlaczego nie zrobił pan tego wcześniej?  

Kolejna sprawa panie Wójcie – gdyby rzeczywiście byłoby tak jak pan mówi, że zaciągnął pan 

kredyt w wysokości ponad 13 mln zł, który miał pokrywać inwestycje, no to nie mielibyśmy 

tego problemu. Dostaliśmy wszyscy radni sprawozdanie z wykonania budżetu. Jest tam jasno i 

klarownie napisane, że kredyt został zaciągnięty na pokrycie deficytu roku 2017. Panie Wójcie ja 

z pewnym przerażeniem na to wszystko patrzę, bo jeżeli spotykam w wielu miejscach sytuacje, 

że te budżety są ruchome, jak najbardziej, natomiast nie będę ukrywał, że jeżeli pan w marcu już 

występował w kwestii zmian budżetowych i przerzucał pan, jak pan sam twierdzi, kwotę 

1.200.000 zł z jednych inwestycji na drugie, to co będzie w czerwcu? Co będzie panie Wójcie w 

czerwcu? Przy całym szacunku, nie wierzę po prostu panu. Mam do tego prawo. A to pokazał 

rok 2017. Zgodzę się w jednym z panem, że kwoty przetargów panie Wójcie w tym roku są 

wybitnie wysokie. Tylko jak popatrzy się na gospodarzy gmin ościennych to te inwestycje w 

gminach ościennych, one nie są szykowane na ostatni rok wyborczy, bo gospodarz rozsądny i 

mądry to wie, że kwoty za rozstrzygane przetargi w roku wyborczym są niebotyczne wyższe niż 

w pierwszym, drugim czy trzecim roku. Dlaczego tak się nie dzieje? Mam bardzo duże 

wątpliwości i niestety ja panu nie wierzę. To co pan teraz mówi, że z niczego się pan nie 

wycofuje – przerabialiśmy to już wielokrotnie, w związku z powyższym mam te obawy, że za 

chwilę środków zabraknie na to co pan wpisał w budżet. A budżet został przyjęty do realizacja 

tak jak pan sobie życzył. Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  – panie radny Łukaszu dziękuję za te wszystkie 

uwagi. Ja już się powoli odniosę do każdej po kolei. Mówi pan, że nie zrealizujemy wszystkiego. 

Otóż zapewniam pana, że zrealizujemy myślę, że w 99 ale na pewno w ponad 90% to będzie 

realizacja tych inwestycji, które zakładamy na ten rok.  

Był taki wniosek państwo o to, żeby przygotowywać zmiany w budżecie jako osobne uchwały. 

Szanowni państwo jeżeli byśmy podeszli tą ścieżką, która jest w ogóle niepraktykowane 

gdziekolwiek, to może na uwiarygodnienie moich słów pani Ewa Mazur może coś powie na ten 

temat, nie praktykuje się nigdzie takich projektów uchwał, żeby kilkanaście zmian przyjmować 

jako kilkanaście uchwał, tak jak my mamy jeszcze dzisiaj zmiany do budżetu i zmianę WPF, to 

należałoby do każdej tej zmiany przygotować zmianę WPF. A co jeżeli np. na 18 zmian w 

budżecie, 10-tą zmianę państwo by nie przyjęli to WPF, który idzie śladem każdej tej zmiany 

musiałby nagle zostać skorygowany. Więc to jest po prostu praktycznie niemożliwe 
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przygotowywanie takich uchwał. Obowiązuje nas wszystkich zasada pisemności i chciałby 

państwo powiedzieć, że państwo nie złożyliście nigdy takiego wniosku, że np. nie zgadzacie się 

w zmianie do budżety proponowanej na dzień ten i ten, nie zgadzacie się na to, to i to – nie było 

nigdy takiego wniosku z żadnej komisji. Obowiązuje nas zasada pisemności.  

Jeżeli chodzi o Komisję Oświaty, panie Przewodniczący będę w czwartek, będziemy mogli 

porozmawiać. Może akurat nie będziemy musieli rozmawiać na temat tych zmian, które dzisiaj 

podejmujemy ale porozmawiamy o przyszłości gminy, bardzo chętnie panie Łukaszu będziemy 

mogli poświęcić ten czas, mam go w kalendarzu dla Komisji Oświaty. 

Mówi pan o inwestycja, że kto robi inwestycje w ostatnim roku. Otóż w roku 2015 na inwestycje 

gmina przeznaczyła i państwo jako radni przyjęliście budżet na 2015 rok, w kwocie ponad  

5,5 mln zł został zrealizowany budżet inwestycyjny. 

Rok 2016 na inwestycje zostało przeznaczone i zostały zrealizowane inwestycje w 2016 roku na 

kwotę 5.700.000 zł.  

Rok 2017 - otrzymaliście państwo sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 – to jest 

ponad 27 mln zł, a to jest ponad  95% planowanych wydatków inwestycyjnych. Ponad 27,5 mln 

zł poszło na inwestycje.  

Rok 2018, czyli obecny, w budżecie zaplanowane jest 20 mln zł. Czyli to nie jest tak, że ja w 

roku wyborczym zacząłem realizować inwestycje. Nie. Ja zacząłem realizować inwestycje tak 

naprawdę od pierwszego roku swojej kadencji. Największy bum inwestycyjny, tak się wyrażę,  

został w 2017 roku zrealizowany, ponieważ, żeby wykonać jakąkolwiek inwestycję, pan wie o 

tym doskonale i państwo, że wymagane są pewne formalności do spełnienia: wykonanie 

projektów, uzyskanie pozwoleń, przetargi, wyłonienie wykonawcy i realizacja. Rok 2017 był 

tym bumem inwestycyjnym. To co w tej chwili realizujemy to w większości kończymy 

inwestycje roku 2017.  

Szanowni państwo gdybym czekał na rok wyborczy 2018 nie zostałaby podpisane umowa na 

GOK za 11 mln zł, tylko kosztorys jest na 15 mln zł rozbudowa GOK, i mogę się założyć, że 

przy ogłoszeniu przetargu w tym roku to rozbudowa GOK kosztowałaby nas 18-20 mln zł. 

Budowa kotłowni osiedlowej w Nowinach nie kosztowałaby nas w ubiegłym roku 8 mln zł, przy 

kosztorysie 11 mln zł, tylko kosztowałaby nas 15 mln zł w tym roku. Takie są realia 

przetargowe. Jeżeli chodzi o inne inwestycje, tak jak stadion – też nie kosztowałby nas przy 

kosztorysie 8 mln zł, 5 mln zł, tylko stadion by nas kosztował 10-11 mln zł. Czyli jeżelibyśmy 

naprawdę do tego w ten sposób, gdybym ja tak podszedł, że bum inwestycyjny robimy w roku 

wyborczym, żeby wyborcom pokazać, że coś robimy to bym się bardzo na tym przejechał. Ja i 

urząd i państwo jako Rada Gminy. Na szczęście większość radnych podjęła wyzwanie roku 

2017 przyjęliście taki budżet. I deficyt szanowni państwo, nie wynikał z wydatków bieżących. 
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On wynikał z wydatków inwestycyjnych. I pokrycie deficytu tak naprawdę to było pokrycie 

inwestycji z kredytu. I więcej wiary panie Łukaszu. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Wójcie ja się odniosę do pana 

wypowiedzi. Skąd się pojawiły propozycje i wniosek w oświadczeniu zawarty o rozbijaniu 

uchwał. No nie kto inny tylko pan przez całe 4 lata. Teraz pan twierdzi, że to jest niemożliwe do 

wykonania. A przecież pan kontaktował się z prawnikiem i w poprzedniej kadencji wszystko 

było tylko brakowało woli, tak jak pan to określał, że strony poprzednika, że utrudnia nam prace 

nad poszczególnymi uchwałami. To jest pierwsza sprawa.  

Następną sprawą to są, w mojej ocenie, złe praktyki które pan od stycznia stosuje, a może nawet 

wcześniej. Drodzy państwo na początku naszej kadencji pan Wójt wywiązywał się z szacunku 

do radnych, tak jak obiecywał wcześniej, przed każdą sesją zwoływał zebranie, omawiał 

poszczególne pkt zgodnie z porządkiem obrad. To był okres do 1,5 roku. Później to zaginęło. 

Były owszem spotkania ale w kameralnym gronie, wybrani radni, w kulisach urzędu. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  – pani zawsze w tym uczestniczyła. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak oczywiście. I dlatego jestem zdziwiona. 

Dlaczego tak się dzieje? Natomiast od stycznia, ja powiem za siebie, kiedy odmówiłam może 

posłuszeństwa. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  – nie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dlatego, że ja jestem wolnym człowiekiem, 

panie Wójcie proszę mi pozwolić dokończyć – to pan jak małe dziecko 4-letnie pogniewał się na 

Przewodniczącą. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  – pani Przewodnicząca odbiegamy od tematu tak 

naprawdę dyskusji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – temat dotyczy właśnie tego z czego 

wychodzi.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  – szanowni państwo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – chwileczkę, to jest temat, który dotyczy 

dzisiejszego porządku obrad. Także ja bym chciała powiedzieć – zaraz państwu dam głos, ja 

chcę wypowiedzieć swoje zdanie, ponieważ mam do tego prawo. Dziękuję. Kto jeszcze z 

państwa chciałby? Proszę radna Renata Posłowska. 

Radna Renata Posłowska – proszę państwa ja chcę tylko przypomnieć tym radnym z 

poprzedniej kadencji, że w poprzedniej kadencji my walczyliśmy o inwestycje. W poprzedniej 

kadencji był rok wyborczy i rok bumu. Wszyscy pamiętacie jak były oddawane niektóre 

inwestycje, jak siłownia w Nowinach, czy nawet altanka w Szewcach – w ostatnich miesiącach 

przed wyborami. I my tutaj walczyliśmy o te inwestycje i dlatego były problemy, ponieważ 
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składaliśmy wnioski. Do każdej uchwały były składane wnioski i to nie było respektowane. A 

tutaj państwo chociaż macie w pkt-ach wyszczególnione terminy realizacji nawet tych 

zmniejszonych środków, że to jest podany termin. Np. do kwoty finansowania zadania w 2018 

roku w wysokości jest podana kwota. Więc myślę, że jest w tych pkt-ach zawarte kiedy ta 

inwestycja, chociaż są zmniejszone środki. 

Ja się jeszcze odniosę do dogi na Kowali Małej, ponieważ są też zmniejszone środki do drogi 

gminnej na Kowali Małej. Tam sytuacja jest tego rodzaju, że mieszkańcy oczekują na chodnik 

ale ta droga nie jest aż tak potrzebna na już, jak droga powiatowa, bo tam nikogo nie zalewa, nie 

ma takiego ruchu przez drogę gminną jak przez drogę powiatową. Także jest tutaj różnica. A 

tutaj droga powiatowa to jest taki newralgiczny odcinek, którym poruszają się wszyscy 

mieszkańcy. I z Sitkówki i z Kowali i wielu przejeżdżających w stronę Brzezin. Także ja myślę, 

że o to zmniejszenie na budowę drogi i chodnika w Kowali Małej, no możemy poczekać do tego 

2019 roku. Natomiast tutaj, jeżeli są prace rozpoczęte i uwierzcie mi państwo jechałam tamtędy 

w piątek po tej burzy – to jest po prostu niebezpiecznie bardzo, bo nie ma pobocza, w tej chwili 

ono jest zamknięte, ze względu na odwodnienie, które już jest tam instalowane. No rowerem 

przejechać to  tam naprawdę graniczy to z cudem. I zastanówcie się państwo jeżeli chcemy robić 

coś dla mieszkańców i być radnymi dla mieszkańców to powinniśmy wziąć pod uwagę budowę 

takich inwestycji, wszystkich inwestycji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wszystkich, tak jest i to popieram. Proszę 

radny Gryń. 

Radny Łukasz Gryń – panie Wójcie ja jestem człowiekiem dużej wiary, także nie 

powątpiewam. Natomiast powiem panu tak: ja od samego początku jestem radnym 

opozycyjnym, ale widzi pan nie postawiłem na jakieś zacietrzewienie, tylko postawiłem na 

współpracę zarówno z panem, jak i na współpracę z całą Radą. I nie uczestniczyłem w 

spotkaniach od samego początku i nawet jest to dla mnie zrozumiałem, bo byłem tak jakby obcy. 

Natomiast faktycznie była sytuacja taka panie Wójcie, że jakoś przez rok 2015 i chyba połowę 

roku 2016, bez wyjątku czy to opozycyjny radny czy pan tego bardziej lubi czy nie, spotykał się 

pan z nami, konsultował pan z nami wszystko. I wówczas myśmy nie mieli kompletnie żadnych 

wątpliwości, przegłosowując niejednokrotnie kilka uchwał. Natomiast w sytuacji, w której 

zaczął pan stosować taką praktykę niespotykania się ze wszystkimi, tylko potwierdzam słowa 

pani Przewodniczącej, że z wybraną grupą radnych, no to niestety mamy pewne wątpliwości. I to 

nie jest tak, że tego się nie da zrobić, bo to się da zrobić, ale możemy tego uniknąć jeżeli pan 

będzie z nami rozmawiał. A pan z nami nie rozmawia. Wie pan mówi pan oczywiście, bo 

możemy się tak przekomarzać, że no tutaj wszystko na piśmie itd. Oczywiście i to jest nasz błąd, 

bo my żeśmy panu zaufali, ale wie pan, wyczerpał pan to zaufanie. Zaufaliśmy panu, bo miał 
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pan dobre praktyki w roku 2015 i połowę roku 2016, i zaufaliśmy panu, że tak będzie. Ale 

niestety sytuacja się zmieniła. W związku z powyższym mówiąc, że ja straciłem akurat zaufanie, 

no to niestety nie mogę się inaczej do tego odnieść. Także stąd są jak gdyby pewne wątpliwości. 

Jeśli pani radna Posłowska mówi, że możemy poczekać np. z inwestycją na Kowali Małej – nie 

wiem czy możemy, ale np. zapytam w taki sposób: co takiego się dzieje, że musimy robić 

inwestycje, przerzucamy pół mln zł w Szewcach na ul. Ołowianą a miałem okazję rozmawiać z 

jednym mieszkańców notabene Szewc, który nie zgłosił się do nikogo z radnych z msc. Szewce, 

tylko zadzwonił do mnie i powiedział mi: no to jak to będziemy robić tam drogę a przesuwać 

środki z ul. Kwarcytowej, gdzie temat się wałkuje i wałkuje, a podajże przy Ołowianej – on tak 

mi powiedział, więc to są jego słowa - stoi 5 domów. No nie wiem czy to prawda czy nieprawda, 

ale tak powiedział, że stoi 5 domów. No więc ja mam pewne wątpliwości czy rzeczywiście tutaj 

nie poczekać. Poza tym panie Wójcie gospodarka i gospodarowanie środkami publicznymi jakie 

pan w swojej kadencji tutaj prezentuje, gdyby pan zastanowił się rzeczywiście nad lepszym 

wydatkowaniem środków publicznych, mówię tu oczywiście o kwestii nagród, to być może nie 

mielibyśmy w ogóle tego problemu i w ogóle tego tematu, bo mielibyśmy środki, żeby akurat 

bez najmniejszego problemu przegłosować te zmiany. Zawsze jeżeli z czegoś zabieramy a do 

czegoś dokładamy to kosztem czegoś, prawda? Ja np. mam bardzo duże wątpliwości dlaczego ta 

inwestycja a nie ta, idąc tutaj w wypowiedź pani radnej Posłowskiej. Bo naprawdę dało mi 

bardzo dużo do zastanowienia jeżeli chodzi o mieszkańca Szewc, który powiedział, że tam stoi  

5 domów. 5 domów sprawdziłem na mapie, droga biegnąca w pole. Nie wiem czy tak jest 

faktycznie, ale idą tam potężne środki, w związku z powyższym budzi to moje wątpliwości.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz  – szanowni państwo powiem tak: zawsze po 

przekazaniu projektu uchwały budżetowej radzie, w listopadzie danego roku projekt uchwały 

jest przekazywany na następny rok, zawsze spotykaliśmy się między połową listopada a końcem 

listopada, kiedy mogły być składane wnioski do budżetu, spotykałem się ze wszystkimi radnymi. 

I tak robiłem co roku. Także ta praktyka była zawsze podtrzymywana przez mnie. Jeżeli chodzi 

o spotkania przed poszczególnym sesjami, dobrze przyjmuje taki wniosek od pana. Będę od 

teraz stosował taką praktykę. Będę zapraszał państwa popołudniami na spotkania w tym terminie 

między otrzymaniem przez państwa projektów uchwał a sesją Rady Gminy, żeby państwu 

wyjaśnić wszystkie wątpliwości jakie państwo mają.  

Jeżeli chodzi – tak odniosę się tylko pokrótce do ul. Ołowianej dlaczego ona – ponieważ ostatni 

rok poprzedniej kadencji zostało wykonano oświetlenie uliczne, ta droga jest z dużym spadkiem, 

tam są problemy po prostu z erozją panie Łukaszu. Został wykonany projekt odwodnienia tej 

drogi. Musi zostać ta droga odwodniona, zrobiona a robić tylko rowy, tylko odwodnienie bez 

robienia nawierzchni no jest to nie do końca rozsądne. Dlatego ta ulica jest robiona, ten odcinek 



 12 

tej ulicy, ponieważ jakby pan tam przejechał samochodem poczułby pan dlaczego ona jest 

robiona. Po prostu jest erozja, spływ z drogi powiatowej na tą ul. Ołowianą. Całe to kruszywo 

jest zmywane, erodowana jest nawierzchnia tej drogi tłuczniowej dlatego taka jest decyzja. 

Dziękuję.  

Radna Renata Posłowska – proszę państwa nikt nikomu nie stoi na przeszkodzie jeżeli są 

podane w uchwale budżetowej inwestycje do wykonania jak np. droga na Kowali Małej i 

odcinek drogi powiatowej, to co za problem jest wsiąść w samochód czy rowerem się 

przejechać, zobaczyć jakie są nawierzchnie tych dróg. Która powinna być w pierwszej 

kolejności. Przecież my ślubując, przy pobieraniu mandatu radnego ślubowaliśmy, że jesteśmy 

radnymi całej gminy, nie pewnej miejscowości. Więc kto broni poszczególnym radnym 

zainteresować się jaki jest bardziej newralgiczny odcinek – czy droga na Kowali Małej czy 

odcinek drogi powiatowej gdzie jest teren bardzo rozwojowy, gdzie tam budują się nowi 

mieszkańcy i z tych mieszkańców gmina ma korzyść, bo płaca podatki do gminy. Także nic nie 

stoi na przeszkodzie poszczególnym radnym zainteresować się trochę. 

Mieszkaniec gminy – jechała pani radna przez Bolechowice, jaka jest droga? 

Radna Renata Posłowska – tak jechałam. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – szanowni państwo poproszę w tym temacie 

pan Łukasz Gryń. 

Radny Łukasz Gryń – panie Wójcie do pana się jeszcze odniosę. Trochę nas tu pan oszukuje 

mówiąc o tych konsultacjach,  faktycznie to pan te konsultacje przeprowadzał zwykle tak w 

drugiej połowie listopada, natomiast w ubiegłym roku to pan nam przedstawił w grudniu 

bodajże, już nie pamiętam czy to był 13-ty czy 14-ty, dokument na który mogliśmy sobie 

popatrzeć tylko. I nie było żadnej dyskusji, tak jak to było w roku poprzednim, że mogliśmy 

przeanalizować chociażby budżety szkół. No zupełnie to wyglądało inaczej.  

Odniosę się też do słów pani radnej Posłowskiej – tak właśnie pani radna ślubując trzeba być 

radnym Gminy Sitkówka-Nowiny. Oczywiście, że każdy z nas najbardziej będzie zabiegał o 

miejscowości z których się wywodzi, o swoje okręgi wyborcze, ale jednak trzeba patrzeć na 

finanse całej gminy. W związku z powyższym, tak jak pani mówi, można się siąść przejechać 

się. Ja będę dalej kwestionował czy akurat wykonanie drogi w stosunku do której czy wokół 

której jest usytuowanych jest 5 domów, jest tak istotny, żeby lokować tam 700.000 zł. Bo widzi 

pani, pani radna na drodze powiatowej w kierunku Brzezin ile ma pani domów? I już miałby 

pani 300.000 zł na pokrycie właśnie brakującej kwoty na to zadanie inwestycyjne. Więc gdyby 

rzeczywiście były takie konsultacje i gdyby były prowadzone takie rozmowy po prostu nie 

mielibyśmy takiej sytuacji. Patrząc przyszłościowo i patrząc rzeczywiście na to co będziemy 

mieli za kolejne miesiące to niestety ja nie mogę patrzeć tylko i wyłącznie na to i na zapewnienia 



 13 

pana Wójta, bo ja panie Wójcie tak jak mówię, człowiekiem dużej wiary jestem a wiarą się 

niestety dróg nie buduje. Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – panie Łukaszu ale wiarą się góry przenosi. Panie 

Łukaszu do kiedy radni muszą otrzymać projekt budżetu na następny rok? 

Radny Łukasz Gryń – a przepraszam panie Wójcie to jest pytanie testowe? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – nie takie pytanie, chciałem się dowiedzieć do kiedy 

radni muszą dostać projekt budżetu na następny rok? 

Radny Łukasz Gryń – do końca listopada. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – błąd, 15 listopada.  

Radny Łukasz Gryń – każdy się może pomylić. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – i proszę pana każdy radny, najpierw na ręce pani 

Przewodniczącej 15 listopada każdego roku składam projekt uchwały budżetowej. I to nie jest 

tak, że pan dostał jakiś tam papierek 13 grudnia na spotkaniu, tylko dostał pan projekt budżetu 

15 listopada i to był ten czas kiedy można było sobie ewentualni go przejrzeć, przedyskutować. 

A w grudniu spotkaliśmy się po to, żeby jeżeli państwo mają jeszcze jakieś wątpliwości, pytania 

bądź też sugestie, wnioski do tego budżetu – to po to się spotkaliśmy, żeby na ten temat 

porozmawiać, bo sesja budżetowa była 28 grudnia 2017 roku, wiec czasu było bardzo dużo. 

Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę o odpowiedź pana Grynia. 

Radny Artur Podczasiak – jeszcze pani Przewodnicząca wejdę w słowo, bo przysłuchuje się 

tak tutaj i prośba o konsultacje. Panie Gryń wystarczy uczestniczyć w komisjach. Z pełną 

świadomością cała Wasza komisja, przewodnicząca ustaliła termin, nie przychodziliście na 

Komisję Oświaty, co później skutkowało tym, że został pan tym przewodniczącym. A trzeba 

było przychodzić uczciwie na komisje, zadawać pytania, zapraszać pracowników i nie miałby 

pan takich problemów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję panie radny za pouczenie drugiego 

radnego. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Grynia.  

Radny Łukasz Gryń – w kwestii pouczeń to jestem w stanie wybrać sobie o wiele większy 

autorytet, aniżeli radny Podczasiak. 

Mieszkaniec gminy – bardzo nieładnie panie Gryń. 

Radny Łukasz Gryń – natomiast powiem w ten sposób: każdy radny jest członkiem dwóch 

komisji. Jeżeli nie odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, już nie pamiętam czy to było w 

styczniu czy w lutym, to wówczas w kwietniu odbyły się dwa posiedzenia komisji. I o ile mnie 

pamięć nie myli była jeszcze tylko taka jedna sytuacja. Natomiast w takim przypadku gdzie my 

nie mogliśmy się zapoznać powiedzmy z materiałem na jednym posiedzeniu komisji mieliśmy 
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oczywiście do tego wgląd na posiedzeniu komisji drugiej, w której oczywiście uczestniczymy. 

W związku z powyższym to nie jest tak, że nie dopytujemy, bo dopytujemy rzeczywiście. I mało 

tego, że dopytujemy na posiedzeniach komisji to prowadzimy również dyskusję, tzn. 

prowadzimy – jeżeli ja mam powiedzmy coś do powiedzenia i o coś chce dopytywać to głos 

zabieram na sesji. No przecież są dostępne protokoły, można sprawdzić czy rzeczywiście ten 

radny czy ten się wypowiada, w jakich sprawach się wypowiada, jakie składa wnioski, jakie 

składa interpelacje. To wszystko jest ewidencjonowane i na to można znaleźć ślad, ponieważ 

mówi o tym Biuletyn informacji Publicznej. Także tutaj się nic nie ukryje. Dziękuję. 

Radny Zbigniew Pyk – proszę państwa zaczęliśmy od poważnych sprawa, czyli poprawek do 

budżetu a skończyliśmy tzn. skończyliście mam nadzieję, chociaż nie jestem tego pewien, 

jakimiś tam prywatnymi utarczkami miedzy radnymi, między jedną drogą a drugą, która 

ważniejsza i którą należy robić. Wszystkie są bardzo ważne, za wszystkimi głosowaliśmy i 

wszystkie, jak Wójt powiedział, mają być robione. A to, że będą przesunięte o miesiąc, dwa czy 

trzy, zwłaszcza płatności wykonania tych dróg, to naprawdę nie ma znaczenia dla nas, zwłaszcza 

w ostatnim roku naszej kadencji. I nie powinniśmy przeszkadzać a powinniśmy pomagać, 

żebyśmy te drogi zrobili w jak największym oczywiście zakresie, bo być może któraś nie 

zostanie do końca wykonana. Ale to tak zawsze było, jest i tak zawsze będzie. I nie ma się o co 

dochodzić i kruszyć kopii, że ktoś został zaproszony, ktoś nie został, ktoś czegoś nie wie. 

Zawsze można dopytać, zapytać, biuro rady jest zawsze czynnej, wszyscy pracownicy na 

komisjach merytoryczni przychodzą wyjaśniają. Więc po co ta cała demagogia i dyskusja tutaj 

zupełnie niepotrzebna. Trzeba te poprawki nanieść, bo w przeciwnym razie te drogi nie zostaną 

zrobione o które tak bardzo zabiegacie. Więc nie bardzo rozumiem – z jednej strony każdy 

chciałby, żeby te drogi były a z drugiej strony nie chce przegłosować poprawek do budżetu. Coś 

tu jest nie w porządku i wydaje mi się, ze ambicje przerosły rozum niektórych tutaj radnych i 

stąd te problemy. Wójtów i tak nie będzie pięciu po następnych wyborach i tak będzie tylko 

jeden, więc po co się szarpać, po co się męczyć i udowadniać, że białe jest czarne jak zawsze 

będzie takie jakie jest. 

Radna Edyta Giemza - tak wszyscy mówią o drogach a ja chciałem się zapytać w imieniu też 

mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny, pond setka ich jest, i Gminy Piekoszów, która jest 

przez nas w tym momencie pokrzywdzona – tam też jest ponad setka – co będzie z Czystą 

Energią z OZE, z fotowolkaniką? Każdy z mieszkańców zapłaciła przecież audyt. Ten audyt był 

dość wysoki. Jeśli my tego nie przegłosujemy to po prostu nie podpiszemy porozumienia. I co z 

nami będzie? Jak my w tym momencie wyglądamy? Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wobec tego zamykam dyskusję. Proszę 

jeszcze pan Starosta chciał zabrać głos. 
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Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zaproszeni goście, 

zastanawiam się do czego ta dyskusja ma prowadzić. Już czwarta kadencję jestem radnym 

Powiatu Kieleckiego. Jedną kadencję byłem radnym Miasta i Gminy Chęciny. Przez te cztery 

kadencje jestem zapraszany na posiedzenia Rad Gmin Powiatu Kieleckiego. W różnych 

konfiguracjach funkcjonują rady, jest większość opozycji w gminach. W niektórych gminach 

większość rady jest po stronie wójta. Ale to co w mojej gminie rodzinnej w której mieszkam, w 

ostatnim okresie się dzieje, to jest naprawdę przykre. Mnie jest przykro mówić, że ja mieszkam 

w tej gminie i przyszło mi współpracować z taką Radą. Bo to, że wy się lubicie czy nie lubicie, 

że się przepychacie między sobą to ja jako mieszkaniec gminy, wszyscy państwo którzy są, ci 

którzy nie przyszli, na tym cierpią. Proszę jechać w tym momencie zobaczyć jak wygląda droga 

w Bolechowicach, jak wygląda droga w Kowali. A my tu w tym ciepłym, nasłonecznionym 

pomieszczeniu, mówimy: nie zagłosujemy bo nie. Chyba po to jesteście radnymi, żeby na każdej 

sesji jeżeli zachodzi konieczność zmiany w budżecie, żeby po dyskusji te zmiany dokonywać. 

We wszystkich samorządach w Polsce budżety są ruchome, inaczej by się nic nie zrobiło. A 

jeżeli nawet brakuje i trzeba by sięgnąć w tej gminie po kolejny milion czy dwa to po to, żeby 

zrealizować w Kowali, w Bolechowicach, w Woli Murowanej i jeszcze gdzie indziej inwestycje 

powinno się do tego dążyć, a nie przepychać się, bo na Zgórsku nie będzie kawałka drogi, a bo 

gdzieś tam czegoś nie będzie, a bo na OZE 15.000 zł czy 20.000 zł nie ma. No tak nie powinno 

być. Naprawdę proszę Was o rozsądek. Ja wiem, że zostało pół roku do wyborów ale godnie 

reprezentujemy ta gminę, bo naprawdę te ponad 7 tysięcy mieszkańców patrzy na to co Wy 

robicie, jak się zachowujecie. Naprawdę bardzo gorąco proszę o rozsądek, o powagę, bo nie po 

to żeśmy Was wybierali, żebyście dziś stroili fochy, nie jednemu się cos podoba a drugiemu się 

nie podoba. Jeszcze raz proszę o rozwagę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie Starosto a ja się odniosę do tej 

wypowiedzi. Ponieważ drogi powiatowe są zadaniem powiatu i nie wszystkie gminy są takimi 

krowami dojnymi, że tak powiem, które ładują do powiatu, przesuwają środki. Co robicie w tych 

gminach gdzie nie dają środków do powiatu a drogi muszą być zrobione? Proszę mi 

odpowiedzieć. 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – pani radna nie ma takich gmin, które by nie dawały 

środków. To jest zwyczajowo przyjęte w 1999 roku kiedy powstawały powiaty, kiedy powiaty 

były niedoszacowane finansowo i wtedy ogólnopolski był ruch, że samorządy wszystkie do 

inwestycji się organizują. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale w 50%? 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wszystkie gminy panie Starosto? 
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Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – wszystkie gminy, nie ma takiej gminy, która nie dała.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to jest do sprawdzenia.  

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – a jeżeli któraś nie ma, to nie ma inwestycji, niestety. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – są inwestycje a nie partycypują. 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – a to proszę mi wskazać. 

Radny Waldemar Kasprzyk – jeśli można, panie Starosto w Gminie Górno i Daleszyce 

właśnie jest taka inwestycja za prawie 6 mln zł i Starostwo się dopomina właśnie od tych gmin 

25%. To jest na dzień dzisiejszy. 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – a to proszę sięgnąć w pamięci albo w dokumenty ile 

inwestycji było w Gminie Sitkówka-Nowiny robione, gdzie dofinansowanie było 25%, 10%. Ta 

ulica która tu jest, ta z tyłu która tu jest, w Szewcach przez las. Tyle inwestycji ile było 

wpompowanych środków w Gminę Sitkówka-Nowiny, nie ma takiej gminy w Powiecie 

Kieleckim. 

Radny Waldemar Kasprzyk – dobrze panie Starosto jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, 

jeśli chodzi o np. drogę Przemysłową, chcieliśmy ją przejąć, po prostu utrzymanie. I jakie środki 

dawaliście na utrzymanie? 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – tyle ile dajemy innym. 

Radny Waldemar Kasprzyk – niestety chyba takie groszowe, że się nawet nie opłacało wyjść 

na ulicę. A na dzień dzisiejszy ZGKiM obcina nawet drzewka czy chodnik sprząta. 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus – to nie tylko w Sitkówce-Nowinach tak jest. Wszędzie 

tak jest. 

Radna Renata Posłowska – ja jeszcze chciałam przypomnieć sprawę niedawnej inwestycji, 

czyli odpływ przy posesjach 12, 14, gdzie również przez poprzednie 12 lat nie dało się nic zrobić 

i tutaj ta inwestycję wykonał w całości powiat. To jest ostatnia inwestycja, która była 

finansowana tylko przez powiat. 

Radny Marcin Wojcieszyński – to może ja odniosę się do drogi w Bolechowicach. Mamy tutaj 

przesunięcie o kwotę prawie 390.000 zł. Obawiam się proszę państwa, że tych pieniędzy po 

prostu braknie. Tak jak na I etap mieliśmy 600.000 zł, brakło drugie 600.000 zł. Tak teraz 

ogłosimy przetarg i ta droga będzie dalej stać po prostu, bo ogłosimy przetarg, braknie pieniędzy, 

będziemy znowu szukać, znowu zwoływać sesję. Czy nie możemy siąść spokojnie i znaleźć 

pieniędzy na całą ta drogę, czyli na całe trzy etapy, które pan Wójt obiecał wyborcom i zrobić to 

kompleksowo po prostu do końca tego roku, żeby to nie stało tak jak w chili obecnej. Bo znowu 

zrobimy teraz, mamy 380.000 zł – przesuniemy je, ogłosimy przetarg, znowu będzie miesiąc, 

braknie środków trzeba będzie unieważnić, tak jak poprzedni przetarg i to będą kolejne miesiące. 

A przypominam, że jeszcze jest obiecany również III etap, już ta stricte nawierzchnia asfaltowa. 
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Czy nie możemy tak naprawdę siąść spokojnie, poszukać tych środków na całą drogę, żeby 

zrobić do końca roku tak, żeby dało się przejeżdżać, żeby dało się tamtędy przejść. Dziękuję. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo przed nami jest jeszcze 8 miesięcy 

i na pewno w ciągu tego okresu czasu mogą się wydarzyć różne rzeczy. Natomiast chcemy 

zabezpieczyć środki na II etap kanalizacji, ponieważ to chcemy jak najszybciej ogłosić, żeby nie 

było żadnych przerw w realizacji tej inwestycji. I zaraz potem, tak jak mówiłem też na spotkaniu 

z mieszkańcami Bolechowic, będziemy realizować etap III, czyli już nawierzchnie i już 

docelowo wykonanie tej drogi w takim standardzie, żeby byli mieszkańcy Bolechowic 

zadowoleni. Także spokojnie nad tym wszystkim, w tym roku będziemy to wszystko realizować. 

Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję. Zamykam dyskusje i przechodzimy 

do głosowania. Kto z pań i panów radnych. Chwileczkę, mieszkańcy jeżeli nam starczy czasu, 

będziecie państwo mogli zadawać. 

Mieszkanka gminy – ale wtedy to już 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – ale to jest sesja nadzwyczajna, to nie jest 

sesja planowana na której mamy pkt. 

 

Nie dające się zidentyfikować wypowiedzi mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – chwileczkę, jak pani będzie prowadzić.  

 

Nie dające się zidentyfikować wypowiedzi mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – szanowni państwo, przestrzegam procedur 

wykonania sesji nadzwyczajnej. Przechodzi do głosowania pkt 4.  

 

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 14 Radnych. 

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

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

Sitkówka-Nowiny na 2018 rok. 

 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowni państwo, tutaj zwracam się do 

mieszkańców, właśnie uchwała nie została podjęta przez Radę Gminy. Przykro mi.  

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – dziękuję. Przechodzimy do pkt 5. 
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Radny Artur Podczasiak - jeszcze jeśli można pani Przewodnicząca, pani zachowanie 

naprawdę jest nie na miejscu, bo poddała pani pod pytania, pod dyskusję, radni się tutaj 

wywodzili przy najróżniejszych kwestiach, ale mieszkańcy nie dostali głosu. Teraz po uchwale 

no to już praktycznie, zostali państwo poinformowani, że nie przeszła. Spraw różnych nie ma i to 

jest szacunek właśnie pani do mieszkańców.  

 

Nie dające się zidentyfikować wypowiedzi mieszkańców. 

Radny Artur Podczasiak - ja chciałbym właśnie usłyszeć mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie radny cierpliwości. 

Radny Artur Podczasiak – ale monopol na władzę ma w tej chwili pani. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – panie radny sesja nadzwyczajna 

 

Nie dające się zidentyfikować wypowiedzi mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – szanowni państwo, z całym szacunkiem do 

państwa, sesja nadzwyczajna  

 

Nie dające się zidentyfikować wypowiedzi mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – będzie głos mieszkańców. Z całym 

szacunkiem do państwa, sesja nadzwyczajna 

Mieszkanka gminy – ale właśnie pani nie ma do nas szacunku, bo gdyby pani miała do nas 

szacunek to pozwoliłaby pani się nam wypowiedzieć. Co z tego, że my się wypowiemy teraz po 

uchwale? Proszę panią trochę do nas szacunku, bo jest pani tutaj dzięki nam. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – proszę panią, porządek obrad ustalił jak nie 

kto inny jak tylko pan Wójt.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ale pani jako Przewodnicząca prowadzi obrady sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – tak jest i dlatego prowadzę obrady i pozwolę 

państwu się wypowiedzieć. Wobec tego 

Mieszkanka gminy – nasze argumenty nie zostaną wysłuchane wtedy i nikogo nie możemy   

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – zostaną wsłuchane. Przechodzimy do pkt 5. 

Proszę panie Wójcie. 

 

Nie dające się zidentyfikować wypowiedzi mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – no przykro mi. Bardzo proszę. 

Mieszkaniec gminy - Przewodnicząca to wcale nie powinna głosować. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – jeżeli system tak pozwoli nie będę. Bardzo 
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proszę przechodzimy do pkt 5. 

 

Ad. 5 

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 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 7 głosów „za”, 7 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. 

 

O godz. 17.01 z sali obrad wyszła radna Renata Posłowska  

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Sitkówka-

Nowiny w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geoland Świętokrzyski” na 

2018 rok 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy 

Sitkówka-Nowiny w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geoland Świętokrzyski” 

na 2018 rok. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 Radnych. 

Przewodnicząca poinformowała, że Rada Gminy głosowała następująco: 12 głosów „za”, 0 

głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”  

Wobec niezgodności ilości radnych biorących udział w głosowaniu Przewodnicząca Rady 

Gminy ogłosiła reasumpcje głosowania. 

 

Radny Artur Podczasiak – troje Was jest, liczcie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – spokojnie, poprosimy pana panie radny 

następnym razem. 
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O godz. 17.02 do sali obrad wróciła radna Renata Posłowska  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem 

tej uchwały ręka w górę z widocznym wskazaniem. 13 osób „za”. 

Kto się wstrzymał? Ko jest przeciw. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – jest 14 głosujących. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – 14. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – nie potraficie liczyć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – potrafimy panie Wójcie, ale nie trzeba się 

unosić. Spokojnie, mamy czas, żeby było dokładnie, bez nacisku. Mamy prawo reasumpcję 

zarządzić. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – ale reasumpcje przy zmianie budżetu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – no jeżeli taka będzie koniczność zrobimy. To 

nie jest śmiesznie panie Wójcie. Powinien nam pan zapewnić obsługę prawna do pomocy.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – do liczenia głosów? 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – do komentarza, którego pan udziela.  

14 „za”. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLI/524/18 w sprawie  zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy 

Sitkówka-Nowiny w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geoland Świętokrzyski” 

na 2018 rok. 

  

Ad. 7  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXX/260/13 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany numer 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej 

oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku – plan G” 

 

O godz. 17.04 obrady sesji opuścił Wicestarosta Kielecki Zenon Janus 
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Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła dyskusję i zarządziła 

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXX/260/13 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany numer 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-

Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji 

kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku – plan G”. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 

się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLI/525/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXX/260/13 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany numer 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-

Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji 

kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku – plan G”.  

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce Zachód w Kielcach na uchwałę Nr RG-

XXVIII/351/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017” 

 

O godz. 17.05 obrady sesji opuścił Sołtys Sołectwa Zgórsko-Zagrody Stanisław Kobiec 

 

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

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce Zachód w Kielcach na 

uchwałę Nr RG-XXVIII/351/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w 

sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017”. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 Radnych. 

Rada Gminy w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 
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się” podjęła: 

Uchwałę Nr RG – XLI/526/18 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce Zachód w Kielcach na 

uchwałę Nr RG-XXVIII/351/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w 

sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017”. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – wobec tego, ponieważ zostali mieszkańcy, 

jeżeli byście państwo chcieli odnieść się do porządku obrad, który padł na tej sesji. Bardzo 

proszę o zabieranie głosu, o podejście do mikrofonu ponieważ sesję są nagrywane. Pan Wójt 

proszę bardzo. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – szanowna pani Przewodnicząca, nie ma w 

dzisiejszym porządku obrad spraw różnych. Jeżeli chciała pani wysłuchać głosu mieszkańców, 

należało to uczynić przy stosownym punkcie porządku obrad jeżeli była dyskusja nad projektami 

uchwał. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to jest pana uwaga panie Wójcie? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz – to jest moja uwaga. 

 

Ad. 9 

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak – to przyjmuję pana uwagę jako Wójta i wobec 

wyczerpania porządku obrad kończę obrady XLI sesji nadzwyczajnej. Dziękuję państwu. 

 

O godz. 17.07 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak wobec wyczerpania porządku 

obrad zamknęła obrady XLI nadzwyczajnej 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; 

 

 

Protokół sporządziła:                                                              Obradom przewodniczyła: 

                                                                             

          Alina Jedynak                             Zofia Duchniak  


