
Protokół Nr 40/17/KOŚ 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

odbytego w dniu 24 listopada 2017 r. 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Waldemar Kasprzyk udział wzięli członkowie 

komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Podczas 

otwarcia posiedzenia komisji nieobecna radna Renata Krzysiek-Nowakowska) oraz zaproszeni 

goście: 

 Pani Jadwiga Szendzielorz – kierownik Zespołu ds. podatków i Opłat Lokalnych, 

 Pan Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach, 

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

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy; 

 Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy.  

(Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

 

Ad.1  

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący otworzył posiedzenie komisji o godz. 12.00, powitał członków komisji oraz 

przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza projektu budżetu Gminy na 2018 rok. 

3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie obrad komisji. 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji (tj. 3 głosy „za”). 

 

Ad. 3  

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Pani Jadwiga Szendzielorz – kierownik Zespołu ds. podatków i Opłat Lokalnych, omówiła projekt 

uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 

Przedstawiła zestawienie stawek od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku i stawek 

proponowanych na rok 2018 w gminach: Chęciny, Morawica, Piekoszów, Jędrzejów i Kielce. 

- zestawienie stawek stanowi załącznik do protokołu (do wglądu w biurze rady) 

 

O godz. 12.20 na posiedzenie komisji przybyła radna Renata Krzysiek-Nowakowska 

 

Pani Szendzielorz poinformowała, że mimo iż stawki od środków transportowych są obniżane to 

przybyło 58 zarejestrowanych pojazdów. Zniżka stawek skutkowała zmniejszeniem wpływu do 

budżetu o 71.200 zł ale od tych 58 pojazdów w 2017 roku wpłynęła kwota 95.711 zł. Zatem wpływu są 

na plusie. 

 

Ad. 2  

Analiza projektu budżetu Gminy na 2018 rok 



Kolejnym gościem zaproszonym na posiedzenie komisji był pan Ryszard Kusak kierownik CUW w 

Nowinach, z którym członkowie komisji przeanalizowali projekty budżetów placówek oświatowych 

na rok 2018. 

Przewodniczący komisji pan Waldemar Kasprzyk stwierdził, że z informacji o realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 przygotowanej  na sesję rady w październiku br. wynika, 

że w szkole w Bolechowicach jest 93 uczniów, natomiast w szkole w Kowali jest 67 uczniów, a 

planowane budżetu szkół na 2018 rok: szkoła w Bolechowicach 1.855.100 zł, szkoła w Kowali 

2.127.986,30 zł. Pan Kasprzyk stwierdził, że budżety szkół powinny być powiązane z ilością 

uczniów.   

Radna Renata Posłowska stwierdziła, że budżet szkoły w Kowali zawiera również środki z funduszu 

sołeckiego – 29.000 zł, środki z programów i projektów unijnych, np. Erasmus czy Aktywna tablica. 

Pan Kasprzyk stwierdził, że projekt budżetu nie zawiera tak szczegółowych danych i dlatego aby 

móc podjąć świadomą decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu projektu budżetu na 2018 rok, chciałby 

otrzymać szczegółowe zestawienie środków w ramach budżetów poszczególnych placówek 

oświatowych.  

Pan Ryszard Kusak zobowiązał się do przygotowanie informacji w w/w temacie.  

Stwierdził również, że przenalizuje budżety szkół i przygotuje informacje czym jest spowodowana 

różnica w budżetach szkół. Informację przedstawi na spotkaniu dot. projektu budżetu. W spotkaniu 

mają uczestniczyć Radni, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy oraz dyrektorzy szkół. 

Pan Ryszard Kusak zobowiązał się również do przygotowania szczegółowego zestawienia 

obejmującego wysokości subwencji z podziałam na poszczególne placówki oświatowe. 

Pan Kusak dodał, że przy planowaniu budżetu placówek oświatowych jest duże ryzyko błędu 

ponieważ np. koszt jednego etatu nauczyciela to około 80.000 zł. Zatem jeżeli ktoś pomyśli się o 3 

etaty to w skali roku jest to już kwota ponad 250.000 zł. 

Radna Krzysiek-Nowakowska stwierdziła, że dodatkowym problem przy planowaniu budżetu szkół 

jest fakt, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym.  

Dodała, że obecnie ponad 23% budżetu gminy przeznacza się na oświatę – jest to kwota ponad 17,5 

mln zł - a subwencja oświatowa to kwota tylko 8,5 mln zł i różnica pokrywana jest z budżetu gminy.  

Radna Krzysiek-Nowakowska poinformowała członków komisji, że od nowego roku zmieniają się 

przepisy dot. opieki pedagogiczno-psychologicznej, co będzie skutkowało zwiększeniem wydatków 

w tym zakresie a te wydatki będą musiały pokryć samorządy. 

 

Radna Renata Posłowska w nawiązaniu do projektu budżetu gminy na 2018 przedstawiła następujące 

dane: 

Nazwa jednostki Propozycje dyrektorów  

do projektu budżetu  

na 2018 rok 

Propozycje zawarte  

w projekcie budżetu  

na 2018 rok 

ZSP w Nowinach 4.991.550,00 4.141.550,00 

ZPI w Kowali 2.427.986,30 2.127.986,30  

ZPO w Bolechowicach 2.155.100,00 1.855.100,00 

SP w Nowinach 6.083.700,00 5.283.700,00 

Przedszkole w Nowinach 3.174.540,00  2.624.540,00 

Żłobek w Nowinach 547.585,00  547.585,00 

CUW  1.680.400,00  1.680.400,00 

GOK „Perła” 

Imprezy 

2.080.000,00 

178.300,00 

1.800.000,00 

140.000,00 

Biblioteka  270.000,00 250.000,00 

Przychodnia Nowiny  262.000,00 150.000,00 

ZGKiM   901.000,00 



 

Z kierownikiem Kusakiem omówiono również tematy dot: 

 partycypacji przedszkola w kosztach związanych z utrzymaniem 2 grup przedszkolnych w 

szkole w Nowinach, 

 likwidacji gimnazjum – przejścia nauczycieli z gimnazjum do szkół podstawowych, odprawy 

dla nauczycieli.  

 dowozu uczniów do szkół i transport: 

- kontrola taboru, ponieważ przewoźnik jeździ starymi autokarami a nie nowymi jak to podał 

w dokumentach złożonych do przetargu, 

- rozliczenia za przejazdy, 

- opłata postojowa, 

- opłaty parkingowej za autokary przewoźnika. 

 

Wobec braku dalszych pytań pan Ryszard Kusak opuścił posiedzenie komisji. 

 

Ad. 3 – c.d.  

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Kolejnym gościem zaproszonym na posiedzenie komisji był pan Andrzej Waśko kierownik Referatu 

Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. 

Przewodniczący komisji Waldemara Kasprzyk stwierdził, że na budowę kotłowni w Nowinach 

zaplanowano kwotę 7.400.000 zł, natomiast obecnie w budżecie gminy zapisana jest kwota 

8.400.000 zł. Zapytał dlaczego to zadanie jest droższe o 1 mln zł? 

Pan Andrzej Waśko poinformował, że zakres prac przy kotłowni był wykonany zgodnie z projektem, 

natomiast w trakcie realizacji zadania były wykonywane modyfikacje i roboty dodatkowe, na które 

był podpisany aneks do umowy (np. była zaprojektowane drabina z podestem, natomiast jest 

wniosek z ZGKiM, aby wykonać schody, ponieważ nie każdy palacz jest na tyle sprawny aby 

skorzystać z drabiny).  

Pan Andrzej Waśko poinformował, że przygotuje dla Przewodniczącego komisji szczegółowe 

zestawienie dot. zwiększenia kwoty do 8.400.000 zł (co składa się na tę kwotę). 

Przewodniczący komisji stwierdził, że zatem roboty dodatkowe wykraczały poza projekt. Zapytał 

dlaczego tych prac nie przewidywał projekt? 

Pana Waśko stwierdził, że nie da się do końca wszystkiego przewidzieć przy projektowaniu danego 

zadania. Pewne rzeczy „wychodzą” dopiero przy użytkowaniu obiektu.  

Pan Andrzej Waśko dodał, że w budżecie gminy jest zaplanowana na wszelki wypadek kwota 

300.000 zł na tzw. dodatkowe prace, których potrzeba może ujawnić się podczas użytkowania 

kotłowni. Te pieniądze mogą być wydatkowane lub nie.  

Pan Waśko dodał, że prace przy kotłowni były wykonywane zgodnie z harmonogramem i 

wykonawca wywiązał się z umowy. Dużo prac, modyfikacji wykonywał we własnym zakresie na 

swój koszt.  

Przewodniczący komisji zapytał czy wykonawca wywiązał się z umowy odnośnie oddania do użytku 

pieca na miał i na pelet? I czy ostatnia awaria ogrzewania była z tym powiązana? 

Pan Waśko poinformował, że jeden piec miał być uruchomiony na początek sezonu grzewcze a 

potem następny – i tak też było. A niedawana awaria była na sieci a nie w samej kotłowni.  

 

Przewodniczący komisji Waldemar Kasprzyk zapytał dlaczego jest zwiększona kwota z 80.000 zł na 

150.000 zł na wykonanie zatoczki w Woli Murowanej? 



Pan Andrzej Waśko poinformował, że 75.000 zł było to założenie jeszcze przed przedstawieniem 

kosztorys. Kwota 140.000 zł wynika z kosztorysu inwestorskiego.  

 

Radna Renata Krzysiek-Nowakowska zapytała co dalej z realizacją zadanie dot. ul. Wapieniowej 

ponieważ w budżecie była zaplanowana kwota 600.000 zł a ofertę złożył tylko 1 wykonawca za 

kwotę 1 mln zł.  

Pan Andrzej Waśko stwierdził, że jest to kwestia decyzji: czy wykonać zadanie za tą wyższa kwotę 

czy ogłosić kolejny przetarg z trochę zmienionymi warunkami i być może wówczas oferta cenowa 

będzie atrakcyjniejsza.  

 

Ad. 4 

Sprawy różne  

Przewodniczący komisji Waldemar Kasprzyk zapytał czy nie można w pasie drogowym wykonać 

odwodnienia w Woli Murowanej? 

Pan Andrzej Waśko poinformował, że temat odwodnienia przy drodze powiatowej w Woli 

Murowanej należy potraktować kompleksowo i wody odprowadzić na działkę, która jest własnością 

firmy Dyckerhoff i czekamy na decyzję zarządu firmy w tej sprawie. Z wstępnych ustaleń wynika, 

że firma Dyckerhoff nie przekaże działki tylko gmina zaprojektuje odwodnienie a firma Dyckerhoff 

wykona to zadanie we własnym zakresie. 

Pan Kasprzyk zaproponował, aby przeprowadzić rozmowy z władzami Powiatu Kieleckiego i przy 

remoncie drogi powiatowej wykonać od razy odwodnienie. 

Pan Waśko stwierdził, że trzeba najpierw wykonać projekt odwodnienia i jeżeli termin remontu tej 

drogi pokryje się z wykonaniem projektu to wówczas najprawdopodobniej uda się połączyć te dwa 

zadania. 

 

Następnie poruszono tematy dot: 

 sprzedaży działek i budowy garaży w Nowinach, 

 nielegalnych dobudówek i garaży przy mieszkaniach socjalnych.  

 

Wobec braku dalszych pytań pan Andrzej Waśko opuścił posiedzenie komisji. 

 

Ad. 3 – c.d.  

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Kolejny gościem zaproszonym na posiedzenie komisji była Skarbnik Gminy pani Joanna 

Młynarczyk-Kusińska, która omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na rok 2017. 

Poinformowała, że Wójt Gminy wprowadził autopoprawki do w/w projektu i radni otrzymają nowy 

załącznik nr 3 (były błędnie podsumowane kolumny) i uzasadnienie (była niespójność między 

załącznikiem a uzasadnieniem). 

 

Pani Skarbnik poinformowała, że będzie zorganizowane spotkanie Wójta Gminy, pracowników 

Urzędu Gminy i dyrektorów placówek oświatowych wraz z radnymi w temacie projektu budżetu 

gminy na 2018 rok.  

Przewodniczący komisji Waldemar Kasprzyk poprosił o przygotowanie zestawienia placówek 

oświatowych z rozpisaniem kwot na poszczególne wydatki. 

Pani Skarbnik poinformowała, że ma osobne plany każdej jednostki, zatem przygotuje takie 

zestawienie. 

 



Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała wniosków ani opinii. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o  godz. 14.20 zamknął 

posiedzenie  komisji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokolant: Alina Jedynak – inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych. 

   

Data i podpisy członków komisji: 

1. Waldemar Kasprzyk                    …………………………… 

2. Andrzej Kasperek                   …………………………… 

3. Renata Krzysiek-Nowakowska    …………………………… 

4. Renata Posłowska                         …………………………… 


