
Protokół Nr 16/20/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 19 lutego 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 – nieobecny radny 

Piotr Piotrowicz) oraz zaproszeni goście: 

• Pan Andrzej Waśko – zastępca kierownika Referatu  Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

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

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

• Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

(lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu) 

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 12.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał członków komisji, zaproszonych 

gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Informacja nt. zimowego stanu dróg na terenie Gminy. 

3. Inwestycje w Gminie. 

4. Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie. 

5. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

6. Sprawy różne – m.in. projekt altan śmietnikowych. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie obrad komisji. 

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

 

Ad. 3 

Inwestycje w Gminie 

W sprawie wniosku komisji Inwestycji odnośnie chodnika wzdłuż ul. Białe Zagłębie na 

wysokości pawilonów handlowych, kierownik Andrzej Waśko poinformował, że w ciągu 2 

tygodni zostaną podjęte prace celem wytyczenia terenu jakim dysponuje gmina pod 

przebudowę parkingu. 



W sprawie przebudowy skrzyżowania w Nowinach ul. Białe Zagłębie z ul. Przemysłową 

trwają prace związane w opracowaniem projektu w porozumieniu ze Starostwem 

Powiatowym. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne – m.in. projekt altan śmietnikowych 

Kolejna sprawa jest zaprojektowanie i przebudowa altanek śmietnikowych w msc. Nowiny. 

Kierownik Andrzej Waśko poinformował, że na sesję marcową zostanie przygotowany 

projekt uchwały, który będzie uwzględniał rozwiązanie problemu. 

Z dyrektorem ZGKiM w Nowinach Tomaszem Błaszczykiem, radni omówili temat 

działalności ZGKiM takich jak: zatrudnienie pracowników, działalność kotłowni w 

Nowinach, obsługę domków dla kotów, a także altanek śmietnikowych. 

 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

• od Radnej Edyty Giemzy i Sołtys Szewce-Zawada Ewy (adresowane do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, do wiadomości Rady Gminy) dot. przedłużenie ekranów 

akustycznych znajdujących się przy drodze ekspresowej S7 

• z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. aktualnych uchwał w przedmiocie 

określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki opłaty + odpowiedź 

• od Radne Edyty Giemzy - Interpelacja w sprawie poprawienia i utwardzenia odcinka drogi 

gminnej łączącej ulicę Kwarcytową z Marmurową 

• z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - odpis wyroku z dnia 23.01.2020 r. w 

sprawie skargi na uchwałę Nr RG-VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 

2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-

Nowiny (stwierdzenie nieważności: §14 ust. 2 i §14 ust. 1) 

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Radni przeanalizowali materiały na najbliższa sesję. 

Informacji nt. zmian w budżecie udzieliła pani Skarbnik Joanna Młynarczyk-Kusińska wraz z panem 

Andrzejem Waśko. 

Radni nie wnieśli uwag co do zmian do budżetu. 

 

Ad. 2  

Informacja nt. zimowego stanu dróg na terenie Gminy 

Pan dyrektor Błaszczyk przedstawił informację w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych. 



- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 4 

Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie 

Temat nie został omówiony. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja na posiedzeniu nie wypracował wniosków ani opinii.  

 

Ad. 8  

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie 14.00 

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

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

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

http://bip.nowiny1.beep.pl/userfiles/file/Rada%202018-2023/Komisje-protoko%C5%82y/Komisja%20Inwestycji%20/Za%C5%82_do_16-1.pdf

