
Protokół Nr 4/19/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 21 marca 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 Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy 

 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 

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał członków, 

zaproszonych gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Inwestycje w Gminie. 

3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji. 

 

Ad. 3 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Radni zapoznali się z materiałami na najbliższa sesję rady. 

 

Ad. 2  

Inwestycje w Gminie 



Pan Wójt Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił przebieg ścieżki rowerowej od msc. Zagrody 

do msc. Szewce. Wyjaśnienia były konieczne z względu na protest mieszkańców Zgórska, 

którzy obawiają się, że ścieżka uniemożliwi im wjazd na swoje posesje. 

Wg kierownika Waśko pochylenie wjazdów na posesje zgodnie z projektem będzie wynosił 

3%. 

Następnie pan Andrzej Waśko przedstawił zakres inwestycji przeprowadzanych obecnie w 

gminie, który stanowi załącznik do protokołu. 

Radni pytali również o połączenie drogi – ul. Marmurowej w kierunku do Czerwonej Góry.  

Wg pana Wójta droga ta jest brana pod uwagę do wykonania, ale najważniejszą sprawą jest 

porozumienie z Lasami Państwowymi a także z mieszkańcami. Ponadto na ul. Marmurowej 

oprócz poprawy nawierzchni planowana jest budowa chodnika. 

Radni ponowili sprawę montażu monitoringu na sygnalizacji świetlnej na drodze 

wojewódzkiej. W tej sprawie prowadzona jest korespondencja z właścicielem drogi, a 

ponadto pan Wójt będzie rozmawiał z przedstawicielami Policji i Inspekcji Transportowo- 

Drogowej.  

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

 z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

dot.  

- projektów ustaw o ochronie zwierząt 

- systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich 

- oczekiwań rolników względem pszczelarzy i odwrotnie 

 z Fundacji Zdziśka Miśka „Błękitny Promyk Nadziei” dot. projektu pn. „Podniesienie 

kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w woj. świętokrzyskim” 

 z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach dot. wsparcia finansowego 

zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego 

 interpelacjami, zapytaniami i wnioskami radnych 

Na każde pismo zostały przygotowane odpowiedzi przez Urząd Gminy. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali wniosków ani opinii. 



 

Ad. 6 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie 

15.20 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          ……………………….. 

 

 


