
Protokół Nr 14/19/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 11 grudnia 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) oraz zaproszeni 

goście: 

• Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy, 

• Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu  Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

• Pani Urszula Antoniak – pracownik Referatu  Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy ds. gospodarki odpadami. 

 (lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu) 

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 11.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał członków komisji, zaproszonych 

gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Podsumowanie przedsięwzięcia eternit w Gminie za 2019 rok. 

3. Analiza materiałów na sesję rady. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, tj. przez 5 członków komisji.  

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pisma z następującymi pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

• interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sitkówka-Nowiny 

wraz z odpowiedzią  

• interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie funkcjonowania kopalni 

Bolechowice 

• pismo od mieszkańca Kowali (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 

Przewodniczącego Rady Gminy i radnej R.Posłowskiej) dot. wykonania progów 

zwalniających przy ul. Kryształowej i ul. Diamentowej w Kowali 



• pismo z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach - promocji służby wojskowej na sesji 

rady gminy 

Członkowie komisji wypracowali wniosek dot. pisma mieszkańca Kowali (treść wniosku znajduje się  

w pkt 5). 

 

Ad. 3 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji z panią Skarbnik omówili zmiany do budżetu przygotowane na najbliższa sesję 

rady gminy, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. 

Ponadto pani Skarbnik przedstawiła propozycje zmian do projektu budżetu gminy na 2020 rok w 

związku ze złożonym wnioskiem do budżetu przez Radę Gminy. 

Radni po przeanalizowaniu wniosku do zmian w budżecie przekazali swoje uwagi bezpośrednio do 

pani Skarbnik i wypracowali wniosek (treść wniosku znajduje się w pkt 5). 

Kolejnym gościem był kierownik Sławomir Sobczyk, który na spotkanie przyszedł z panią Urszulą 

Antoniak w celu omówienia projektów uchwał na najbliższą sesję rady.  

Co do przedstawionych projektów uchwał radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 2 

Podsumowanie przedsięwzięcia eternit w Gminie za 2019 rok 

Pan kierownik Sławomir Sobczyk przedstawił analizę programu usunięcie eternitu w Gminie 

Sitkówka-Nowiny, który stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji wypracowali n/w wnioski adresowane do Wójta Gminy: 

1. Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa po zapoznaniu się z pismem 

mieszkańca Kowali, wnioskuje o ujęcie w projekcie budowy drogi Kryształowej i 

Diamentowej progów zwalniających podobnych jak sinusoidalne acz wykonane z kostki lub 

masy bitumicznej. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowania: „za” – 5 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

 

2. Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wnioskuje o ujęcie w budżecie na 2020 

rok:  

1) dotacja dla GOK 2.200.000 zł 

2) usunięcie zadania zakupu agregatu dla przychodni 

3) usunięcie zadania odnowienie elewacji Urzędzie Gminy 

http://bip.nowiny1.beep.pl/userfiles/file/Rada%202018-2023/Komisje-protoko%C5%82y/Komisja%20Inwestycji%20/Za%C5%82_doProt_%20KI_14.pdf


4) pozostawienie wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w wysokości na poziomie 2019 roku 

5) pozostawienie wydatków na oświatę zgodnie z przedstawionym projektem 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowania: „za” – 5 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie …. 

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         ………………………… 

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

 

 


