
Protokół Nr 5/19/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 25 kwietnia 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) oraz 

zaproszeni goście: 

 Pani Monika Kałuzińska – p.o. kierownika CUW w Nowinach 

 Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach 

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

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

 Pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika 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. Stan dróg na terenie Gminy. 

3. Przegląd inwestycji w Gminie. 

4. Prace grup interwencyjnych. 

5. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

6. Sprawy różne – m.in. sytuacja w placówkach oświatowych w związku ze strajkiem 

nauczycieli.   

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji. 

 

Ad. 6  

Sprawy różne – m.in. sytuacja w placówkach oświatowych w związku ze strajkiem 

nauczycieli 

Pani Monika Kałuzińska przedstawiła zestawienie wynagrodzeń nauczycieli w Gminie 

Sitkówka-Nowiny, które stanowi załącznik do protokołu. 

Według akcji, do której przystąpili nauczyciele z naszej gminy, nauczyciele stażyści zarabiają 

około 1.846 zł netto. 

Po analizie powyższego zestawienia w gminie najniższe wynagrodzenie kształtuje się na 

poziomie około 2.030 zł netto. Dlatego też członkowie komisji uważają, że strajk nauczycieli 

w Gminie Sitkówka-Nowiny nie powinien się odbyć. Należy także dodać, że takie 

wynagrodzenie pobiera 1 nauczyciel stażysta na 186 nauczycieli. 

 

Kolejnym zaproszonym gościem był dyrektor ZGKiM pan Tomasz Błaszczyk, który 

przedstawił informacje odnoście zadłużenia jakie mają mieszkańcy w stosunku do ZGKiM. 

Bulwersujące jest, że są osoby, które pobierają zasiłki z GOPS i innych instytucji, 



przewyższające zdecydowanie średnią krajową, którzy nie płacą za mieszkanie. W stosunku 

do tych osób są prowadzone postępowania egzekucyjne. Niestety, ale zasiłki nie mogą być 

zajmowane. 

 

Ad. 4 

Prace grup interwencyjnych 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach pan Błaszczyk przedstawił ilość i zakres prac pracowników 

grup interwencyjnych (informacja stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Kolejnym zaproszonym gościem była pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy, która 

omówiła zakres zmian do budżetu przewidziana na najbliższą sesję.  

 

Ad. 3 

Przegląd inwestycji w Gminie 

Następnie kierownik Andrzej Waśko przedstawił zakres inwestycji jakie obecnie trwają na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, który stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji apelują o przegląd placów zabaw w gminie i jak najszybsze usunięcie 

usterek. 

 

Ad. 6 – c.d. 

Sprawy różne  

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy, 

 m.in. pismo z ZGKiM w Nowinach dot. wypracowania opinii przez komisje stałe rady 

gminy w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za CO mieszkance Nowin 

(opinia znajduje się w pkt 7 porządku obrad komisji). 

 

Ponadto został poruszony temat progów zwalniających na ulicach w Nowinach.  

Pan kierownik poinformował, iż zostaną zamontowane słupki betonowe ograniczające wjazd 

na drogę pożarową między blokami nr 4,6,8 a 10,12,14. Inwestycja ta zostanie wykonana do 

końca czerwca. 

 

Ad. 2  

Stan dróg na terenie Gminy 

Radni zwrócili uwagę na stan dróg przebiegających przez gminę a należących do powiatu. 

Radni wypracowali wniosek do Wójta Gminy w tym temacie. Treść wniosku znajduje się w 

pkt 7. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu wypracowali n/w opinię i wniosek: 

 

1. Opinia adresowana do Wójta Gminy dot. pisma ZGKiM/121/2019: 



Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa negatywnie opiniuje pismo 

ZGKiM/121/2019 z uwagi iż nie zostały wyczerpane wszelkie możliwości 

odzyskania zadłużonej kwoty. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

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

 

2. Wniosek adresowany do Wójta Gminy: 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa mając na uwadze 

bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny, wnioskuje do Wójta o 

zorganizowanie spotkania z władzami powiatowymi w sprawie poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (oznaczenia 

pionowe i poziome dróg, stan nawierzchni dróg i chodników). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

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

 

Ad. 8 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie 

15.50 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     ……………………….. 

 

 


