
Protokół Nr 10/19/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 26 sierpnia 2019 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Artur Podczasiak udział wzięli członkowie komisji, wg 

załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu - nieobecny radny 

Marcin Wojcieszyński) oraz zaproszeni goście: 

 Pani Justyna Skrzypczyk – p.o. kierownika CUW w Nowinach, 

 Pan Tomasz Bucki – pracownik Referatu ds. Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pani Agnieszka Paszkowska – pracownik Referatu ds. Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy. 

(lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu) 

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał członków komisji, zaproszonych 

gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Przegląd obiektów szkolnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. Inwestycje w gminie. 

4. Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie. 

5. Analiza materiałów na sesję rady. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, tj. przez 4 członków komisji.  

 

Ad. 2 

Przegląd obiektów szkolnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 

Jako pierwsza w obradach komisji uczestniczyła pani Justyna Skrzypczyk, która przedstawiła zakres 

prac remontowych wykonywanych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Sitkówka-

Nowiny. Zakres wykonywanych prac stanowi załącznik do protokołu 

Jedyny problem pojawił się w szkole w Kowali, w której jest przeprowadzana termomodernizacja. 

Jednak wg pani dyrektor placówka będzie gotowa na pierwszy dzień roku szkolnego mimo trwających 

prac.  

 



Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji zapoznali się z materiałami na sesję rady, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 

2019 r. 

 

Ad. 3 

Inwestycje w gminie 

Członkowie komisji wraz z panią Agnieszką Paszkowska i panem Tomaszem Buckim rozmawiali o 

bieżących inwestycjach w gminie. 

 

Ad. 4 

Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie 

Członkowie komisji wraz z panem Tomaszem Buckim rozmawiali nt. wniosków mieszkańców gminy 

dot. uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 

 Pismo od Wojewody Świętokrzyskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze – stwierdzenie 

nieważności uchwały Rada Gminy Nr RG-X/93/19 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i 

nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne” 

 6 Pism z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach – dot. przesłania uchwał Rady 

Gminy w sprawie: 

- podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej 

- regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 

- stref płatnego parkowania 

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

- uchwalenia statutu jednostek pomocniczych gminy 

- zasad gospodarowania mieniem komunalnym i  nałożenia opłaty miejscowej 

 Pismo mieszkanki gminy – dot. odpowiedzi w sprawie zwiększenia przejazdów autobusowych 

linii „19”+ odpowiedź na w/w pismo 

 2 wnioski mieszkańców gminy dot. uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny + odpowiedzi + wyjaśnienia  

 Skarga na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny + wyjaśnienia  



 Pismo mieszkanki gminy dot. uchwały Nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 29.04.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 Zapytanie + odpowiedź oraz  wniosek radnej Haliny Musiał 

 Pismo z Głównego Inspektor Transportu Drogowego Delegatura Południowa – dot. montażu 

stacjonarnego urządzenie rejestrującego naruszenie przepisów drogowych w msc. Zgórsko 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Na posiedzeniu nie wypracowano wniosków ani opinii. 

 

Ad. 8 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie 16.15 

zamknął posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Artur Podczasiak - Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa. 

 

Data i podpisy członków komisji: 

1. Artur Podczasiak              ………………………… 

2. Piotr Piotrowicz               ………………………… 

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

4. Krzysztof Seweryn         …………………………. 

 

 


