
Protokół Nr 15/20/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 24 stycznia 2020 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: 

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

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

• Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

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

• Pan Andrzej Waśko – zastępca kierownika 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. 13.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał członków komisji, zaproszonych 

gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Gospodarka komunalna w Gminie. 

3. Działalność ZGKiM w Nowinach. 

4. Inwestycje w Gminie. 

5. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

6. Podsumowanie działalności komisji za rok 2019. 

7. Sprawy różne. 

8. Wnioski i opinie komisji. 

9. Zamknięcie obrad komisji. 

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

 

Ad. 7 

Sprawy różne 

Pierwszym zaproszonym gościem był pan Sławomir Sobczyk, który przedstawił wydruk z mapy 

ewidencyjnej dot. działek zlokalizowanych przy parkingu na ul. Białe Zagłębie w rejonie pawilonów 

handlowych. 

- w/w wydruki stanowią załączniki do protokołu 



Radni uważają, że należy rozpocząć prace polegające na poszerzeniu parkingu poprzez przesunięcie 

chodnika w stronę pawilonów handlowych. 

 

Ad. 2 i Ad. 3 

Gospodarka komunalna w Gminie 

Działalność ZGKiM w Nowinach 

Kolejnym gościem był dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszyk, który przedstawił 

zakres działalności i mienie komunalne oddane w trwały zarząd ZGKiM. 

- przedstawione informacje stanowią załącznik do protokołu 

Dyrektor Błaszczyk poinformował, że rozpoczął szukanie pracowników, którzy będą pracować na 

pełny etat w ZGKiM. 

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Na obrady komisji została zaproszona pani Justyna Skrzypczyk, która przygotowała projekt uchwały 

na najbliższą sesję w temacie ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka-Nowiny. 

Projekt uchwały jest konsekwencją nowelizacji ustawy Prawo oświatowe z 16 października 2019 r. 

 

Ad. 4 

Inwestycje w Gminie 

Kolejnym gościem był kierownik Referatu Infrastruktury Andrzej Waśko, który przedstawił 

informację dot. realizacji zadań inwestycyjnych w gminie Sitkówka-Nowiny. 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 6 

Podsumowanie działalności komisji za rok 2019 

Członkowie komisji podsumowali działalność komisji w 2019 r. 

 

Ad. 7 

Sprawy różne – c.d. 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

• z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - odpis wyroku w sprawie Skargi 

Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Nr RG-X/53/03 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek 

pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny (stwierdzenie nieważności:  

- §19 ust. 1 pkt 3 w części, w jakiej określa, że do kompetencji zebrania wiejskiego należy 

wybór sołtysa i rady sołeckiej, 

http://bip.nowiny1.beep.pl/userfiles/file/Rada%202018-2023/Komisje-protoko%C5%82y/Komisja%20Inwestycji%20/Za%C5%82_do_15-1.pdf
http://bip.nowiny1.beep.pl/userfiles/file/Rada%202018-2023/Komisje-protoko%C5%82y/Komisja%20Inwestycji%20/Za%C5%82_do_15-2.pdf


- § 27 ust. 1 i 2 załączników od 1 do 5 uchwały) 

• od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jst w 2019 r. 

• od mieszkańca msc. Zgórsko dot. przejęcia nieodpłatnie przez gminę działki na drogę 

dojazdową 

• ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (pismo adresowane do Urzędu 

Gminy, po dekretacji do Przewodniczącego Rady Gminy) dot. drogi wojewódzkiej nr 762 w 

m. Zgórsko – montaż 4 luster drogowych 

• z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:  

- Uchwała Nr 16/2020 II Składu Orzekającego RIO z dnia 22.01.2020 r. w sprawie opinii o 

prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sitkówka-Nowiny 

- Uchwała Nr 17/2020 II Składu Orzekającego RIO z dnia 22.01.2020 r. w sprawie 

możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2020 rok 

 

Ad. 8  

Wnioski i opinie komisji 

Komisja na posiedzeniu nie wypracował wniosków ani opinii. 

 

Ad. 9 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie 14.45 

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

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

 

 


