
Protokół Nr 42/18/KOŚ 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

odbytego w dniu 24 stycznia 2018 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) oraz 

zaproszeni goście: 

 Pani Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy, 

 Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy, 

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. 

(Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

 

Ad.1  

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący otworzył posiedzenie komisji o godz. 14.15, powitał członków komisji oraz 

przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Informacja z działalności PSZOK za 2017 r. 

3. Informacja z wykonania Programu usuwani azbestu za 2017 r. 

4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

5. Podsumowanie działalności Komisji za rok 2017. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie obrad komisji. 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji (tj. 4 głosy „za”). 

 

Ad. 4 

Informacja z działalności PSZOK za 2017 r. 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk przedstawił rozliczenie dotacji przedmiotowej – 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowinach za rok 2017. 

- w/w rozliczenie stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 6 

Sprawy różne  

Członkowie komisji rozmawiali z dyrektorem Błaszykiem na temat podwyżki stawki czynszu lokali 

komunalnych i socjalnych. 

Pan dyrektor Błaszczyk poinformował, że była to jedynie rewaloryzacja stawek czynszu zgodnie z 

Zarządzeniem WG-RGŚ.0050.127.2017 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 6 grudnia 2017 r. w 

sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne, wchodzące w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Sitkówka- Nowiny. 

 

 

 



Ad. 3 

Informacja z wykonania Programu usuwani azbestu za 2017 r. 

Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, przedstawił informację nt. realizacji programu usuwania 

azbestu na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 2017 roku. 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska i pan Sławomir Sobczyk omówili projekty uchwał 

przygotowane na sesję rady gminy. 

 

Ad. 5 

Podsumowanie działalności Komisji za rok 2017 

Przewodniczący Komisji Waldemar Kasprzyk przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami działającej przy Radzie Gminy 

Sitkówka-Nowiny za 2017 rok. Sprawozdanie zostanie przedstawione podczas sesji rady gminy w 

dniu 29 stycznia 2018 r.  

- w/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja wypracowała na posiedzeniu n/w opinię adresowaną do Rady Gminy i do wiadomości 

Wójta Gminy: 

 

Opinia 

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

dotycząca skargi złożonej w dnia 07.12.2017 r. na Kierownika GOPS w Sitkówce-Nowinach 

wypracowana na posiedzeniu w dniu 24.01.2018 r. 

 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami działająca przy Radzie 

Gminy Sitkówka-Nowiny po zapoznaniu się ze skargą i jej rozpatrzeniu na wspólnym posiedzeniu 

komisji Rady Gminy Sitkówka – Nowiny w dniu 28 grudnia 2017 r. stwierdza co następuje: 

      Zarzuty w skardze są podzielone na dwie części. Jedna dotyczy nadpłaty świadczenia 

wychowawczego - zadanie wynikające z rządowych programów - komisja nie może zająć 

stanowiska prawnego w rozstrzygnięciu sporu. 

     Natomiast w drugiej części – zdaniem skarżącej – zarzut dotyczy „niewłaściwego zachowania się 

urzędników wobec skarżącej”. Po wysłuchaniu stron i analizie przedstawionych materiałów, radni: 

Andrzej Kasperek i Waldemar Kasprzyk, uważają iż należałoby zwrócić uwagę  na nierzetelne 

wykonywanie zadań przez jednostkę gminy, jaką jest GOPS (np. przewlekłe bądź błędna 

korespondencja przesyłana skarżącej) a nadzór nad działalnością GOPS sprawuje Kierownik pan 

Marcin Król. Wobec powyższego w opinii powyższych radnych skargę na Kierownika GOPS w 

Sitkówce-Nowinach należy uznać za zasadną. 

Natomiast radna Renata Krzysiek-Nowakowska i radna Renata Posłowska nie podzielają w/w opinii 

i ich zdaniem skargę na kierownika GOPS w Sitkówce-Nowinach należy uznać za bezzasadną. 

 

 



Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o  godz. 16.00 zamknął 

posiedzenie  komisji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokolant: Waldemar Kasprzyk –przewodniczący komisji. 

   

Data i podpisy członków komisji: 

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

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

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

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


