
Protokół Nr 3/19/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 21 lutego 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, 

 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, 

 mieszkaniec gminy, 

 radna Halina Musiał. 

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 13.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał członków, 

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. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji. 

 

 



Ad. 2  

Informacja nt. zimowego stanu dróg na terenie Gminy 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach pan Tomasz Błaszczyk przedstawił informację dot. zimowego 

utrzymania dróg na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, która stanowi załącznik do protokołu. 

Ponadto pan dyrektor przedstawił informację na temat oczyszczania dróg po akcji zima, który 

spoczywa na firmie, która wygrała przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych. 

 

Ad. 3 

Inwestycje w Gminie 

Na posiedzenie komisji został zaproszony mieszkaniec gminy pan Z.W. który przedstawił 

swoje stanowisko w sprawie dopłat do wymiany pieca CO. Mieszkaniec gminy uważa, że 

kwota 3.000 zł dla mieszkańców domków jednorodzinnych jest za niska. 

Odpowiedzi udzielił pan Andrzej Waśko, gdzie oprócz dofinansowania z gminy jest 

możliwość uzyskania z WFOŚ. 

Druga sprawą było wybudowanie kotłowni w Nowinach, gdzie pan Z.W. uważa za 

nieuczciwe.  

Kierownik Andrzej Waśko poinformował, że kotłownia obsługuje obiekty pożytku 

publicznego, takie jak: szkoła, przedszkole, urząd gminy, ośrodek zdrowia, policję, obiekty 

handlowe, bloki i domki mieszkaniowe. 

 

Ad. 4 

Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie 

Pan Andrzej Waśko odpowiadał na pytania radnych w temacie zagospodarowanie 

przestrzenne w Gminie. 

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Radni przeanalizowali materiały na sesję rady. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Następnie zaproszeni goście, tj. pan Sławomir Sobczyk i pani Urszula Antoniak udzielili 

informacji w sprawie utrzymania porządku w altanach śmietnikowych. 

Radni zaapelowali o oznaczenie monitorowania altanek. 



Do protokołu zostały dołączone zdjęcia przedstawiające stan altanek. 

Ponadto został przedstawiony system gospodarowania odpadami, który stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Następnie członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

 z RIO w Kielcach: 

- Uchwała NR 3003/2019 II Składu Orzekającego RIO z dnia 31.01.2010 r. w sprawie 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu; 

- Uchwała NR 3002/2019 II Składu Orzekającego RIO z dnia 31.01.2010 r. w sprawie 

opinii o możliwości sfinansowania deficytu. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali ani opinii. 

 

Ad. 8 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie 

15.10 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          ……………………….. 

 

 


