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Protokół Nr 46/18/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji,  Zagospodarowania Przestrzennego  

i Gospodarki Komunalnej 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 20 kwietnia 2018 roku 

 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Artur Podczasiak udział wzięli członkowie komisji wg 

załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni 

goście: 

 Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Krzysztof Gwiździński – pracownik Urzędu Gminy. 

 (lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 

 

 

Ad. 1     

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 14.30 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Stan dróg na terenie Gminy. 

3. Przegląd inwestycji w Gminie. 

4. Prace grup interwencyjnych. 

5. Analiza materiałów na sesję rady. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie obrad komisji. 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 

Porządek obrad komisji został przyjęty jednogłośnie (tj. 5 głosów „za”) przez członków komisji. 

 

Ad. 4   

Prace grup interwencyjnych 

Z panem Krzysztofem Gwiździńskim radni rozmawiali w sprawie bieżących prac na terenie Gminy 

wykonywanych przez pracowników grup interwencyjnych. 

Radni zobligowali do uzupełniania braków na placu zabaw, zasypywanie piachem dołków. 

Plac zabaw jest objęty zarządem ZGKiM i radni również uważają, że przed sezonem powinien być 

przygotowany do użytkowania.  

Radni zapoznali się z:  

 informacją o stanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych sporządzona przez panią 

Grażynę Górecką, 

 informacją dot. prac grupy robót publicznych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w okresie 

od października 2017 r. do kwietnia 2018 r. sporządzoną przez ZGKiM w Nowinach. 

- w/w informacje stanowią załączniki do protokołu 

 

Ad. 2  

Stan dróg na terenie Gminy 

Pan Andrzej Waśko poinformował, że drogi są na bieżąco naprawiane po zimie. W drogach 

szutrowych uzupełniane są tłuczniem. Na drogach asfaltowych uzupełniane jest masą bitumiczną. 
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Ad. 3   

Przegląd inwestycji w Gminie 

Radni zwrócili uwagę na stan altanki grillowej w Nowinach, gdzie wg pana Andrzeja Waśko będzie 

wykonywany przegląd gwarancyjny. Ponadto radni zwrócili uwagę na monitorowanie altany i placu 

zabaw. 

W sprawie sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniu przy basenie „perła” koszt wybudowania to 

ok. 200.000 zł. Koszt wybudowania pojedynczego sygnalizatora przy przejściu dla pieszych ok. 

40.000 zł. Przy każdej rozbudowie potrzebny jest projekt. 

Radni wyrazili sprzeciw odnośnie usytuowania kruszarki na palcu w msc. Trzcianki. Należy 

bezwzględnie zareagować na tę sytuację. Pan Waśko przekazał, że Urząd również nie wyraził zgody 

na kruszenie kamienia w tym miejscu.  

 

Ad. 5  

Analiza materiałów na sesję rady 

Pkt nie został zrealizowany ponieważ sesja zaplanowana dzień 23 kwietnia nie odbyła się. 

 

Ad. 6  

Sprawy różne  

Członkowie komisji zapoznali się z: 

 pismem dot. propozycji Statutu Rady Seniorów,  

 pismem mieszkańca Szewc dot. zwolnień z opłaty śmieciowej + notatka ze spotkania radnych 

z w/w mieszkańcem, 

 pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach (pismo adresowane do Wójta Gminy, do 

wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy) dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 0377T w msc. Wola Murowana oraz przebudowy drogi powiatowej nr 0376T wraz z 

budową chodnika w msc. Kowala. 

 

Ad. 7  

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali wniosków ani opinii. 

 

Ad. 8  

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodniczący Pan Artur Podczasiak wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 15.45 zamknął 

posiedzenie komisji. 

 

Na tym protokół zakończono.  

Protokołował: Artur Podczasiak – przewodniczący komisji.  

 

Data i podpisy członków komisji: 

1. Artur Podczasiak         ………..………………...., 

2. Eugeniusz Czerwiak ………..………………...., 

3. Waldemar Kasprzyk    ………………………….., 

4. Michał Kurtek              ………………………….., 

5. Zbigniew Pyk  ………..………………..... 


