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Protokół Nr 49/18/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji,  Zagospodarowania Przestrzennego  

i Gospodarki Komunalnej 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 31 sierpnia 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 Ryszard Kusak–kierownik CUW w Nowinach 

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

Środowiska Urzędu Gminy 

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

 

Ad. 1     

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 9.30 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Przegląd obiektów szkolnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. Analiza materiałów na sesję rady. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. 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. 2 

Przegląd obiektów szkolnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 

Kierownik CUW w nowinach Ryszard Kusak przedstawił informację dot. stanu obiektów szkolnych 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 3 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji przeanalizowali materiały na sesję rady gminy. 

 

Ad. 4 

Sprawy różne  

Na obrady komisji został poproszony kierownik Andrzej Waśko, który odpowiadał na pytania radnych 

w sprawie nowego obiektu stadionowego. 

Radni zgłosili usterkę stojącej wody w zakolu za bramką od strony klubu Miniaturka.  

Oprócz tego radni zgłosili przechylający się płot betonowy w miejscu, gdzie firma wywoziła ziemię. 

Według kierownika Waśko sprawa wody jest w toku. Firma robi dodatkowe odwodnienie w ramach 

napraw przed odbiorem. Odnośnie płotu betonowego – firma będzie naprawiała w najbliższym czasie. 

 

Następnie członkowie komisji zapoznali się z: 

 pismem pani reprezentującej rodziców zawodników GKS Nowiny rocznik 2004 (adresowane 

do Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy) - prośba o dofinansowanie w wysokości 

2.000 zł transportu dzieci i zawodników GKS Nowiny na obóz sportowy;  
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 pismem od Prezesa OSP w Kowali (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady 

Gminy) - prośba o przekazanie kwoty 6.500 zł na zakup defibrylatora; 

 pismem od mieszkańca Kielce (pismo adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady 

Gminy) dot. zmiany nr 21 do mpzp gminy; 

 pismem od mieszkańców msc. Szewce dot. zmiany nr 21 do mpzp gminy; 

 pismem od Zarządu Klubu Seniora (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady 

Gminy) - prośba o przyznanie dotacji celowej dla ZGKiM z przeznaczeniem na zakup 

wykładziny do pomieszczeń klubu; 

 pismem od mieszkańców Trzcianek (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości radnego 

Grynia, Rady Gminy) dot. spalania odpadów w piecu przez sąsiadkę;   

 pismem ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. oświadczeń majątkowych 

składanych na koniec kadencji. 

 

Ad. 5  

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali wniosków ani opinii. 

 

Ad. 6  

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodniczący Pan Artur Podczasiak wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 10.40 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  ………..………………..... 


