
Protokół Nr 45/18/KOŚ 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

odbytego w dniu 17 kwietnia 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 – 

nieobecny radny Andrzej Kasperek) oraz zaproszeni goście: 

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

Ochrony Środowiska Urzędu 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. 14.20, powitał członków komisji oraz 

przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Stan sieci wodociągowej w gminie. 

3. Dzikie wysypiska na terenie gminy. 

4. Oddziaływanie na środowisko zakładów przemysłowych funkcjonujących na terenie gminy. 

5. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

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. 3 głosy „za”). 

 

Ad. 2 

Stan sieci wodociągowej w gminie  

Pan Andrzej Waśko przedstawił informację nt. stanu sieci wodociągowej w gminie. 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad. 3 

Dzikie wysypiska na terenie gminy 

Pan Sławomir Sobczyk przedstawił informacje nt. dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy, 

sporządzoną przez pracownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy panią Urszulę Antoniak. 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 4 

Oddziaływanie na środowisko zakładów przemysłowych funkcjonujących na terenie gminy 

Pan Sławomir Sobczyk przedstawił informacje nt. oddziaływania na środowisko zakładów 

funkcjonujących na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, sporządzoną przez pracownika Referatu 



Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy panią Monikę 

Urbańską-Milcarz. 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Członkowie komisji wraz z panem Andrzejem Waśko omówili projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie przygotowany na dzisiejszą nadzwyczajną sesję rady. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z:  

1. pismem dot. propozycji Statutu Rady Seniorów,  

2. pismem mieszkańca Szewc dot. zwolnień z opłaty śmieciowej 

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

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

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

budową chodnika w msc. Kowala. 

Dalsza dyskusja dot. pism z pkt 1 i pkt 2 zostanie przeprowadzona na kolejnym posiedzeniu komisji. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali wniosków ani opinii.  

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o  godz. 15.45 zamknął 

posiedzenie  komisji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokolant: Waldemar Kasprzyk – przewodniczący komisji. 

   

Data i podpisy członków komisji: 

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

2. Renata Krzysiek-Nowakowska    …………………………… 

3. Renata Posłowska                         …………………………… 


