
Protokół Nr 11/19/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 23 września 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 

Krzysztof Seweryn) oraz zaproszeni goście: 

 Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy, 

 Pan Andrzej Waśko – kierownik 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. Analiza i ocena prac publicznych za miniony okres bieżącego roku. 

3. Analiza informacji nt. wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. 

4. Wnioski do budżetu Gminy na 2020 rok. 

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. 5 

Analiza materiałów na sesję rady 

Pierwszym zaproszonym gościem była Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska, która 

przedstawiła szczegółowo zmiany do budżetu, w projekcie uchwały przygotowanej na najbliższą sesję 

Rady Gminy. 

Kolejnym zaproszonym gościem był kierownik wydziału inwestycji pan Andrzej Waśko z którym 

radni przeanalizowali zmiany do budżetu na najbliższa sesję.  

Ponadto kierownik przedstawił informacje dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

http://bip.nowiny1.beep.pl/userfiles/file/Rada%202018-2023/Komisje-protoko%C5%82y/Komisja%20Inwestycji%20/Za%C5%82_1-23_09_2019.pdf


Ad. 2 

Analiza i ocena prac publicznych za miniony okres bieżącego roku 

Radni przeanalizowali prace publiczne według sprawozdania jakie przygotował dyrektor ZGKiM w 

Nowinach Tomasz Błaszczyk. 

 

Ad. 5 – c.d.  

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji rozmawiali o planowanym wzroście ceny za 1GJ w kotłowni w Nowinach.  

Radny Artur Podczasiak zdecydowanie jest przeciwny tak wysokiemu wzrostowi. Kotłownia w 

Nowinach nie może być źródłem utrzymania ZGKiM. 

 

Ad. 3 

Analiza informacji nt. wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do w/w informacji. 

 

Ad. 4 

Wnioski do budżetu Gminy na 2020 rok 

Członkowie komisji wypracowali n/w wnioski do budżetu Gminy na 2020 rok: 

1. Rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 

w Woli Murowanej z drogą na Bolechowice w formie wyniesionego skrzyżowania; 

2. Rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 

ul. Przemysłowa z ul. Perłową w formie ronda; 

3. Wykonanie oznaczeń poziomych na drogach powiatowych i gminnych na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny; 

4. Rozpoczęcie prac projektowych związanych z montażem monitoringu na skrzyżowaniu z 

drogą wojewódzką w msc. Zgórsko. 

5. Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie budowy basenów zewnętrznych i obiektów 

rekreacyjnych przy Parku Wodnym „Perła” w Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych. 

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

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 

 Pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - informacja o nadzorze wojewody nad 

jst za 2018 rok; 

 Pismo z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód - Skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego za pośrednictwem Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na uchwałę Nr RG-



X/53/03 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia 

statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny; 

 Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów 

planistycznych do projektu budżetu na 2020 r. 

 Pismo od Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Nowiny (pismo adresowane do Wójta Gminy, 

do wiadomości Rady Gmin) dot. przeznaczenia kwoty 1.500 zł na zakup niezbędnych 

urządzeń i materiałów; 

 Pismo od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dot. tworzenia 

młodzieżowych rad i wspierania ich działalności; 

 Pismo od Mieszkanki msc. Trzcianki – (pismo adresowane do Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji) - wyjaśnienia do protestu-veta do 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; 

 Pismo od Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach (pismo adresowane do Wójta Gminy) - 

wniosek do budżetu gminy na 2020 rok – 10.000 zł na służby ponadnormatywne; 

 Pismo od Zarządu Osiedla Nowiny, Przewodniczącej Zarządu Osiedla Nowiny - sprzeciw do 

tak wysokiej podwyżki opłat za 1 GJ; 

 Pismo od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - projekt zmiany nr 11 mpzp gminy wraz z listą 

nieuwzględnionych uwag. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Na posiedzeniu, oprócz wniosków do budżetu gminy na 2020 rok, nie wypracowano innych wniosków 

ani opinii. 

 

Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie 16.45 

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. Marcin Wojcieszyński    …………………………. 


