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Protokół Nr 50/18/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji,  Zagospodarowania Przestrzennego  

i Gospodarki Komunalnej 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 28 września 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 Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM 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. 8.30 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił projekt porządku 

obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza i ocena prac publicznych. 

3. Inwestycje w gminie. 

4. Wnioski do budżetu Gminy na 2019 rok. 

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. 2 

Analiza i ocena prac publicznych 

Pan dyrektor Tomasz Błaszczyk przedstawił zakres prac jakie wykonywali pracownicy grupy 

robót publicznych. 

- informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 6 

Sprawy różne  

Radni poruszyli temat ogrzewania na osiedlu w Nowinach. Według dyrektora odpalanie 

pieców rozpocznie się na początku października. Ponadto w sytuacjach kryzysowych można 

rozpocząć ogrzewanie na wniosek Zarządu Wspólnot lub Zarządu Osiedla. 

Ponadto radni poruszyli sprawę odbioru odpadów w Nowinach. Obecnie działająca firma 

według radnych nie spełnia wymogów i zapotrzebowania mieszkańców. Altanki nie są 

sprzątane przez firmę, co powoduje zalegające odpady. 
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Ad. 3 

Inwestycje w gminie 

Z kierownikiem Andrzejem Waśko radni poruszali temat przebudowy skrzyżowania przy 

basenie „Perła”. 

Według kierownika Powiat lada dzień ma ogłosić przetarg na wykonanie tego zadania. 

Ponadto kierownik przedstawił stan inwestycji, który stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 

Wnioski do budżetu Gminy na 2019 rok 

Członkowie komisji na posiedzeniu wypracowali n/w wniosek do projektu budżetu gminy an 

2019 rok: 

 Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 

działająca przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny wnioskuje o wykonanie projektu 

oświetlenia placu zabaw i „Górki Jabłońskiego”. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowanie: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję rady 

Radni przenalizowali materiały na sesję rady. 

 

Ad. 6  

Sprawy różne – c.d. 

Członkowie komisji zapoznali się z: 

 pismem od mieszkańca Szewc - odwołanie od decyzji do SKO w Kielcach za 

pośrednictwem Wójta Gminy, do wiadomości Rady Gminy;  

 pismem mieszkanki Nowiny oraz radnych gminy: Zofia Duchniak, Michał Kurtek, 

Waldemar Kasprzyk (adresowane do Starostwa Powiatowego w Kielcach, do 

wiadomości Rady Gminy) - sprzeciw co do budowy stacji bazowej telefonii 

komórkowej na dz. nr ewid. 458/16 obręb 0005 Zagrody; 

 pismami od UKS „Fukutenjin” w Kowali w sprawie możliwości dofinansowania:  

- uroczystego rozpoczęcia sportowego roku judo; 

- organizacji 29 Świętokrzyskiego Turnieju Judo;  

- 16 Sportowej Wigilii Judo. 

Komisja wypracowała opinię dot. pisma UKS Fukutenji, która znajduję się w pkt 7 porządku 

obrad. 

 

Ad. 7  

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu wypracowali n/w opinię: 

 Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 

działająca przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny przychyla się do wniosku UKS 

Fukutenjin o dofinansowanie organizacji 29 Świętokrzyskiego Turnieju Judo, który 

odbędzie się w  dniu 27 października br. w hali sportowej w ZPI w Kowali. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowanie: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 



 3 

Ad. 8  

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodniczący Pan Artur Podczasiak wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 9.40 

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  ………..………………..... 


