
Protokół Nr 8/19/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 12 czerwca 2019 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył 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: 

 Pana Andrzej Waśko – kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy (pkt 2. porządku obrad) 

 Pani Monika Urbańska-Milcarz – Inspektor ds. ochrony środowiska. 

 (lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu) 

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 14.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał członków, zaproszonych gości 

oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Omówienie i ustalenie organizacji konkursów gminnych. 

3. Opracowanie planu pracy na II półrocze 2019 roku. 

4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 4 członków komisji.  

 

Ad. 2  

Omówienie i ustalenie organizacji konkursów gminnych. 

Komisja z panią Moniką Urbańską-Milcarz omówiła i ustaliła organizację konkursów gminnych, które 

stanowią załącznik Nr 1,2,3 do protokołu. Konkursy gminne mają na celu propagowanie porządku i 

estetyki podwórek, obejść, a także otoczenia bloków mieszkaniowych. Dlatego członkowie Komisji 

wprowadzili zmianę, która reguluje, że laureat I miejsca z poprzedniego roku nie może zostać 

zwycięzca tegorocznego konkursu. Za zajęcie I miejsca Komisja ustaliła nagrodę w wysokości 500 zł, 

II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł. Dodatkowo komisja przewidziała nagrodę w postaci 

wyróżnienia w kwocie 100 zł. (załączniki Nr 1,2,3 do protokołu). 

 

 

 



Ad. 4 

Opracowanie planu pracy na II półrocze 2019 roku. 

Członkowie Komisji opracowali plan pracy na II półrocze 2019 roku, który stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Członkowie Komisji zapoznali się z pismami, które mieszkańcy skierowali do Wójta i Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu wypracowali: 

1. Wniosek do Wójta i Rady Gminy o rozpoczęcie prac projektowych związanych z rozbudową 

basenów letnich przy basenie „Perła”; 

2. Wniosek do Wójta i Rady Gminy o rozpoczęcie prac projektowych i przebudowy 

skrzyżowania ulicy Perłowej z ul. Przemysłową w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym 

w Kielcach. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie 15.15 

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          …………………………. 

 


