
Protokół Nr 2/19/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 25 styczniu 2019 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Artur Podczasiak udział wzięli członkowie komisji, 

wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Nieobecny radny Marcin Wojcieszyński) oraz zaproszeni goście: 

 Pan Tomasz Błaszczyk – Dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Andrzej Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

(lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu) 

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 8.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał członków, 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. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków obydwóch komisji. 

 

Ad. 2 i Ad. 3 

Gospodarka komunalna w Gminie 

Działalność ZGKiM w Nowinach 

Radni zgłosili do dyrektora ZGKiM Tomasza Błaszczyka zapotrzebowanie na odnowienie 

przystanków autobusowych na terenie Gminy a także dokonanie przeglądu tablic 

ogłoszeniowych.  



Pan dyrektor poinformował iż kotłowania w Nowinach pracuje bez uwag. Jedyny mankament 

jest z blokiem nr 3 przy ul. Parkowej, gdzie zdarza się, że na ostanie piętro nie dochodzi 

ciepła woda, lecz jest to prawdopodobnie wina wewnętrznej sieci CO w bloku.  

ZGKiM prowadzi konsekwentnie postępowania w sprawie odzysku pieniędzy od dłużników 

wobec Zakładu. Widmo eksmisji dla co poniektórych przyśpiesza zwrot zadłużenia.  

 

Ad. 4 

Inwestycje w Gminie 

Z kierownikiem Andrzejem Waśko radni przeanalizowali plan i zakres inwestycji w Gminie, 

takie jak: plac zabaw, skrzyżowania. 

Radni zaapelowali do kierownika o odwołanie w sprawie zezwolenia na budowę wydanego 

przez Starostwo Powiatowe masztu telefonii komórkowej w miejscowości Zgórsko. 

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Radni przeanalizowali materiały na sesję rady. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

 z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód dot. uchwał Rady Gminy w sprawie 

warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji ogólnej; 

 od mieszkańców Szewc (pismo do wiadomości Rady Gminy, adresowane do SKO w 

Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny) - odwołanie od decyzji; 

 od radnej Renaty Posłowskiej i mieszkańców Kowali Małej (pismo adresowane do 

Wójta Gminy i Rady Gminy) dot. wybudowania placu zabaw w Kowali Małej; 

 od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Kielcach - 2 pisma - 

Postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych; 

 od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jst. 

 



Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu wypracowali n/w wnioski adresowane do wójta Gminy: 

 

 Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wnioskuje o wykonanie 

minimum dwóch progów zwalniających na drodze wewnętrznej biegnącej od 

przedszkola do ul. Białe Zagłębie pomiędzy blokami 4-10, 6-12, 8-14. 

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych. 

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

 

 Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wnioskuje o wykonanie 

systemu monitoringu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej 

762 z ul. Przemysłową w Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych. 

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

 

Ad. 8 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie 

9.20 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          ……………………….. 

 

 


