
Protokół Nr 46/18/KOŚ 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

odbytego w dniu 24 maja 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 Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach, 

 Pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy, 

 Pan Andrzej Waśko – kierownik 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. 10.00, powitał członków komisji oraz 

przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Omówienie i ustalenie organizacji konkursów gminnych. 

3. Gospodarka nieruchomości w gminie. 

4. Informacja o stanie zatrudnienia i sytuacji w oświacie w związku z reformą oświaty.  

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 

Omówienie i ustalenie organizacji konkursów gminnych 

Członkowie komisji wraz z zastępcą kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości 

i Ochrony Środowiska panem Sławomirem Sobczykiem omówili regulamin konkursów gminnych, tj. 

Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku, Najpiękniejsze podwórko lub obejście w 

domkach jednorodzinnych, Najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego – edycja 2018. 

Komisja po przeanalizowaniu wszystkich zapisów przyjęła w/w regulaminy. 

- regulaminy stanowią załączniki do protokołu 

 

Ad. 3 

Gospodarka nieruchomości w gminie 

W związku z tym, Ze dyrektor ZGKiM pan Tomasz Błaszczyk nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu, 

członkowie komisji zapoznali się z informacją dot. gospodarki nieruchomościami w Gminie 

Sitkówka-Nowiny, przygotowaną przez ZGKiM w Nowinach. 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 



Ad. 4 

Informacja o stanie zatrudnienia i sytuacji w oświacie w związku z reformą oświaty 

Pan Ryszard Kusak przedstawił radnym informacje o stanie przygotowań wszystkich placówek 

oświatowych Gminy Sitkówka-Nowiny do nowego roku szkolnego. Informacja objęła również dane 

o stanie zatrudnienia w związku z reformą oświaty. 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Radni zapoznali się z materiałami na sesję, która ma się odbyć w dniu 28 maja br. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Członkowie komisji dyskutowali z panem Andrzejem Waśko i panią Ewą Mazur nt. inwestycji na 

terenie gminy, które zostały już zakończone. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania radnych. 

 

Następnie członkowie komisji zapoznali się:  

1. z pismem dot. propozycji Statutu Rady Seniorów -  c.d, 

2. z pismem mieszkańca Szewc dot. zwolnień z opłaty śmieciowej (c.d.) + notatka ze spotkania 

radnych z w/w mieszkańcem + pismo do wiadomości Rady Gminy – zażalenie na 

postanowienie do SKO w Kielcach,  

3. z pismem mieszkanki Nowin adresowanym do Wójta Gminy, skierowanym również do Rady 

Gminy dot. umorzenia nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych wychowawczych, 

4. z pismem z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny - dot. zajęcia stanowiska w sprawie pisma 

posła na Sejm RP Bogdana Latosińskiego, tj. przyłączenia się do inicjatywy w celu 

uhonorowania Działaczy Opozycji antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych 

poprzez przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie 

gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

Ad. 2 

Radna Renata Krzysiek-Nowakowska zwróciła uwagę, iż zasadne jest zastanowienie się nad 

możliwością pomocy poprzez zwolnienie z opłat osób, które znalazły się w szczególnej sytuacji 

życiowej, natomiast pozostali członkowie komisji nie podzielają poglądów mieszkańca gminy w 

sprawie podjęcia uchwały w sprawie zwolnień lub ulg za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Ad. 4 

Radni wypracowali w temacie pisma opinię  - opinia znajduje się w pkt 7 porządku obrad komisji. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu wypracowali n/w opinię adresowaną do Wójta Gminy i Rady 

Gminy:  

 Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny po zapoznaniu się z pismem Posła na Sejm RP Bogdana Latosińskiego w 

sprawie przyłączenia się do inicjatywy w celu uhonorowania Działaczy Opozycji 

Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych poprzez przyznanie uprawnień do 



bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Gminy-Sitkówka, pozytywnie 

opiniuje w/w inicjatywę. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych. 

Wyniki głosowania: 4 głosy „za, 0 głosów „przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o  godz. 11.30 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                         …………………………… 


