
Protokół Nr 18/20/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 23 września 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: 

• Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy, 

• Pan Andrzej Waśko – kierownika Referatu  Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu 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. odpadami komunalnymi, 

(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. Informacja dot. zatrudnienia w ramach grupy prac publicznych i interwencyjnych  za miniony 

okres bieżącego roku. 

3. Analiza informacji nt. wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku. 

4. Wnioski do budżetu Gminy na 2021 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 5 członków komisji.  

 

Ad. 2 

Informacja dot. zatrudnienia w ramach grupy prac publicznych i interwencyjnych  za miniony 

okres bieżącego roku 

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych pani Grażyna Górecka przygotowała 

informację o stanie zatrudnienia w ramach grupy prac publicznych i interwencyjnych za miniony 

okres bieżącego roku, który stanowi załącznik do protokołu. 



 

Ad. 3 

Analiza informacji nt. wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku 

Informację nt. wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku omówiła Skarbnik Gminy Joanna 

Młynarczyk-Kusińska. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianej informacji. 

 

Ad. 4 

Wnioski do budżetu Gminy na 2021 rok 

Radni wypracowali n/w wnioski do projektu budżetu gminy na 2021 rok: 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wnioskuje o:  

1. Budowę skrzyżowania ul. Perłowej z ul. Białe Zagłębie; 

2. Projekt i budowę skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową; 

3. Projekt i budowę monitoringu na osiedlu Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

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

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję rady 

W sprawie podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje przedstawił 

pan Sławomir Sobczyk i pani Urszula Antoniak. 

Obliczenia, na podstawie których wynika przedstawiona proponowana podwyżka stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne  

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

1. Interpelacja radnego M. Wojcieszyńskiego dot. działki nr 522 w msc. Bolechowice + 

odpowiedź 

2. 2 pisma od Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach - analiza oświadczeń majątkowych 

Radnych Gminy, Wójta Gminy, pracowników UG, kierowników i dyrektorów jednostek 

organizacyjnych gminy złożonych wg stanu na dzień 31.12.2019r. 

3. pismo od Wojewoda Świętokrzyski - analiza oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i 

Przewodniczącego Rady Gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

4. Zarządzenie Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Nr WG-PLF.0050.90.20 Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do 

projektu budżetu na 2021 rok 



5. pismo z OSP w Kowali (adresowane do Wójta i Rady Gminy) - wniosek do projektu budżetu 

gminy na 2021 r. 

6. pismo od mieszkańców Woli Murowanej (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady 

Gminy) - wniosek do projektu budżetu gminy na 2021 r. 

 

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 12.30 

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    ………………………… 


