
Protokół  

z posiedzenia wspólnego  

Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

oraz  

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 26 listopada 2020 roku 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania) 

 

W posiedzeniu, udział wzięli członkowie Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia oraz 

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wg załączonej listy obecności (lista obecności 

stanowi załącznik Nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście: 

• Sebastian Nowaczkiewicz - Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 

• Joanna Młynarczyk - Kusińska – Skarbnik Gminy 

• Dawid Gruszczyński – Referat Podatków i Opłat Lokalnych 

• Justyna Skrzypczyk – kierownik CUW w Nowinach  

• Andrzej Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy 

• Sławomir Sobczyk -  zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości 

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

• Urszula Antoniak - pracownik 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 Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Krzysztof Seweryn o godz. 

8.10 otworzył posiedzenie wspólne komisji, powitał wszystkich członków oraz zaproszonych gości a 

następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2021 

4. Analiza materiałów na sesję rady 

5. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2021 rok 

6. Sprawy różne 

7. Wnioski i opinie komisji 

8. Zamknięcie obrad komisji 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji. 

 

Ad. 2  

Stwierdzenie kworum 

Na komisji wspólnej było obecnych 7 radnych. 

 

Ad. 3 i Ad. 4 

Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2021 

Analiza materiałów na sesję Rady 

Pierwszym gościem był Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.  



Omówił stawki opłat za odbiór śmieci i ich zagospodarowanie. Przedstawił wzrost opłaty 

środowiskowej z 24,15 zł na 270 zł w przeciągu trzech lat, wzrost opłat na Promniku, wzrost opłat za 

odbiór i zagospodarowanie śmieci w ostatnich latach i miesiącach: 2013-2014 – 16 874,17zł do 

170 000,00 zł w roku 2020. 

Wójt przedstawił kalkulacje kosztów i wyliczenie stawki opłat na mieszkańca za miesiąc w wysokości 

26 zł. Miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów 170 000,00 zł dzielone na liczbę 

mieszkańców 6466 osób. Dodatkowo Wójt omówił ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, stanowisko RIO co do samofinansowania się systemu. Omówiono koszty administracyjne 

systemu, koszty  likwidacji dzikich wysypisk śmieci, utrzymania PSZOK, edukacji ekologicznej.  

Przedstawiono sposób weryfikacji tonażu. Śmieciarka ważona jest na PSZOK przed wyjazdem w 

teren. Po objeździe przez gminę jest ważona ponownie i po wjeździe na PROMNIK. Wszystko jest 

weryfikowane w Urzędzie Gminy. Od lipca Gminy płacą za faktyczne tonażowo oddane odpady.  

Wójt omówił różnicę w deklaracjach i liczbie zameldowanych mieszkańców. Ok. 15 – 20 % to osoby 

które stanowią grupę migrującą oraz osoby które unikają rejestracji w systemie. Pan Wójt 

poinformował, że po spisie rolnym ujawniono ok. 66 osób które nie były zdeklarowane. 

 Pan Radny Artur Podczasiak informował, że Gmina może dopłacać do systemu oraz to, że nie 

został określony procent kwoty, którą gmina może przekazać ze swojego budżetu na dofinansowanie 

systemu gospodarki odpadami. Zatem Gmina powinna pokryć równicę ok. 100 000,00 zł miesięcznie 

pobierając tą różnicę z inwestycji. 

 Pani radna Renata Posłowska omówiła wzrost ilości śmieci w domach, konieczność 

porządkowania wysypisk śmieci, ponieważ ludzie wywożą śmieci do przysłowiowego lasu, wzrost 

kosztów pracy, wzrost innych kosztów jak np. paliwo, brak możliwości dofinansowania systemu z 

budżetu gminy.  

Radny Artur Podczasiak zapytał o związek gmin w którym jest Gmina Sitkówka-Nowiny i dlaczego 

poprzez to nie są niższe opłaty na PROMNIKU. Od 2020 RIPOK w Promniku nie jest przypisany do 

konkretnej instalacji. Nie ma już rejonalizacji. 

Pan Radny zapytał o stawki miasta Kielce oraz innych gmin. 

Pan Wójt opowiedział, że  transport do innej instalacji niż PROMNIK będzie dla Gminy droższe. W 

obecnej chwili wszelkie porozumienia w jakie może wchodzić PROMNIK są zawieszone do końca 

2022 roku z uwagi na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dodatkowo poinformował, że miasto 

Kielce będąc właścicielem PROMNIK może ustalać dla siebie inne stawki niż gminy należące do 

porozumienia.  

 Kolejnym gościem była Pani Skarbnik. Omówiła zmiany w budżecie oraz przesunięcia w 

ramach działów w oświacie. Poinformowała o rezerwie zachowanej na niezrealizowane dochody. 

Poinformowała o zagrożeniach wynikających z niezrealizowanych wpływów do budżetu, jak opłaty za 

odbiór i zagospodarowanie odpadów, dochodów z podatków, zwrot podatków dla dwóch dużych firm 

z terenu Gminy.  

 Kolejnym gościem był pan Dawid  Gruszczyński. Omówił postępowania sądowe toczone z 

dwiema z największych firm z terenu Gminy. Jedno z postępowań toczy się przed sądem, drugie toczy 

się w Urzędzie Gminy i nie jest jeszcze zakończone.  

Firmy mogą zwracać się o korektę wymiaru podatków do Gminy. W latach 2016 – 2019 nastąpiły 

zmiany w prawie i obecnie toczące się sprawy dotyczą interpretacji przepisów. 

 Kolejnym gościem była Pani Justyna Skrzypczyk. 

Omówiła wydatki osobowe które uległy zwiększeniu. Pani Dyrektor poinformowała, że budżet 

zarysowany na początku roku zmienia się w ciągu jego trwania.  

Pandemia spowodowała oszczędności i stąd przesunięcia pomiędzy jednostkami.  

Pani Justyna omówiła udział subwencji oświatowej w realizacji przepisów ustawy. Rząd przydzielając 

podwyżki nauczycielom nie daje na nie pieniędzy i Gmina musi wydawać środki z własnego budżetu.  



Subwencja na 27 uczniów to kwota 262 tys. zł a na 70 uczniów – 454 tys. zł, a subwencja wynosi 500 

tys. zł. 

 

Ad. 5  

Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2021 rok 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa opracowali plany pracy komisji na I półrocze 2021 rok. 

- plany pracy komisji w załączeniu do protokołu 

 

Ad. 6 

Sprawy różne - uzupełnij 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy:  

1. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach - Postanowienie Nr 298/2020 

Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 17.11.2020 r. w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11 

2. skarga na wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie pobierania wynagrodzenia w zawyżonej 

wysokości 

3. Zarząd Osiedla Nowiny Przewodnicząca Zarządu Elżbieta Antoniak dot. projektu uchwały w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty, przygotowanego na sesję w dniu 30.11.2020  

4. od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - projekt budżetu gminy na 2021 rok i projekt WPF na 

lata 20221-2030 

+ odpowiedzi na wniosku dot. odpadów komunalnych  

 

oraz  omówiono metodologię inkasa w obecnej pandemii. 

 

Ad. 7  

Wnioski i opinie komisji 

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia wypracowali n/w wniosek: 

Wniosek dot. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

przygotowanego na sesję w dniu 30 listopada 2020 r. 

• W związku z ciężką sytuacją finansową przedsiębiorców wynikającą z ograniczeń 

pandemicznych, Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia wnioskuje o 

pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku 2020. 

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych 

Wyniki głosowania: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się”  –  0 głosów 

 

 

Członkowie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wypracowali n/w wniosek: 

Wniosek dot. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

przygotowanego na sesję w dniu 30 listopada 2020 r. 

• W związku z pandemią i ciężką sytuacją przedsiębiorców jak i mieszkańców Gminy 

Sitkówka-Nowiny wnioskujemy o pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku 

2020. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowania: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymało się” – 0 głosów. 

 

 



Ad. 8 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący  wspólnego posiedzenia Krzysztof 

Seweryn o godzinie  12.00 zamknął posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i 

Zdrowia. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Krzysztof Seweryn - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i 

Zdrowia 

 

Data i podpisy członków komisji: 

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

2. Tadeusz Kucharczyk        ………………………… 

3. Halina Musiał                   ………………………… 

4. Artur Podczasiak              ………………………… 

5. Piotr Piotrowicz               ………………………… 

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

7. Marcin Wojcieszyński     ………………………... 

 

 

 


