
Protokół Nr 11/KB/19 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 25 września 2019 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

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

Zdrowia wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu) 

oraz zaproszeni goście: 

• Pani Joanna Młyanrczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy, 

• Pani Katarzyna Szewczyk – Głowna Księgowa ZGKiM w Nowinach, 

• Pan Jacek Górecki – Kierownik ZGKiM w Nowinach, 

• Pani Justyna Skrzypczyk – p.o. Kierownika CUW w Nowinach. 

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

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

oraz zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia obrad Komisji. 

2. Składanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2020 rok. 

3. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. 

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie Komisji. 

7. Zamknięcie obrad Komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (tj. 5 głosów „za”) przez członków komisji. 

 

Ad. 2 

Składanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2020 rok 

Komisja wypracowała n/w wnioski do projektu budżetu Gminy na 2020 rok: 

Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia zgłasza wniosek do Budżetu Gminy 

na rok 2020 na następujące inwestycje: 

1. Rozpoczęcie prac projektowych dotyczących budowy chodnika ul. Spacerowa 

w Zagrodach, od ul. Perłowej do ul. Leonów. 



2. Wymiana chodnika od ul. Leonów do przejścia podziemnego na Sitkówce. 

3. Rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową chodnika przy ul. Kolejowej. 

4. Modernizacja progów zwalniających na ul. Leonów. 

5. Budowa placu zabaw na osiedlu mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej. 

6. Rozpoczęcie prac projektowych i budowy skrzyżowania ulicy Perłowej, Przemysłowej 

i Modrzewiowej w formie ronda. 

7. Zmiana planu zagospodarowania obejmująca teren za ogródkami działkowymi do 

ul. Przemysłowej w stronę istniejących garaży z przeznaczeniem terenu pod budowę 

garaży. 

8. Zamontowanie dwóch progów zwalniających na ul. Markowizna. 

9. Remont Przychodni w Nowinach: naprawę uszkodzonego poszycia dachowego wraz 

z odprowadzeniem wody deszczowej oraz remont fundamentów. 

 

Ad. 3 

Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku 

Członkowie komisji wraz z panią Skarbnik przenalizowali informację z wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2019 roku. 

 

Ad. 4  

Analiza materiałów na sesję rady 

Pierwszym gościem była Pani Skarbnik. Omówiła plan finansowy i zmiany w budżecie.  

Zwiększono dochody i wydatki budżetowe z tytułu: 

1. Dotacji otrzymanej od Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Zakup 

wyposażenia dla OSP Szewce i Zawada w kwocie 5000,00 zł. 

2. Wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 40 316, 39 zł z tytułu rozliczenia i 

zwrotu wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. 

3. Zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w 

pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Nowinach oraz na wynagrodzenie dla 

nauczycieli. 

4. Zaplanowano zakup nowej zmywarki kapturowej za kwotę 34 000,00 zł dla Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.  

5. Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania „Projekt rozbudowy drogi 

powiatowej w miejscowości Szewce” w formie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego 



z kwoty 75 000,00 zł do kwoty finasowania tego zadania  w 2019 r. w kwocie 5000,00 zł 

oraz zmiany nazwy zadania. 

6. Wprowadzenie planowanych w 2019r. wydatków na realizację zadania w formie dotacji 

celowej dla powiatu kieleckiego na remont drogi powiatowej w msc. Kowala z kwotą 

finansowania w 2019 r.  w wysokości 15000,00 zł. 

Kolejnymi gośćmi byli: 

1. Pani księgowa ZGKiM omówiła sytuacje finansową Zakładu. Omówione zostały koszty 

wykonane kotłowni w Nowinach w latach 2016 – 2018. Zestawienie stanowi załącznik 

do protokołu. Pani księgowa omówiła zagadnienie nadwyżki budżetowej oraz jej 

przekazania przez Zakład do Gminy. 

Opowiedziano o trudnościach z odzyskiwaniem długów i problemów z windykacjami 

mimo zasądzonych spraw. 

Pan Jacek Górecki wraz z księgową omawiali stan zatrudnienia na kotłowni w Nowinach. 

W sezonie grzewczym wzrasta ono z 3 do 10 pracowników, pracujących w systemie 

zmianowym. Poruszone zostały koszty funkcjonowania kotłowni oraz podwyżek 

wynikających z min:  

1 centralizacji VAT – straty kotłowni 150 000 zł, 

2 wzrost cen miału z 223,58 zł w 2015 roku do 405 zł w roku 2019.  

3 wzrost kosztów energii o 65 % w stosunku do roku 2016, 

4 konieczność przeprowadzenia corocznych przeglądów technicznych – 25000,00 zł 

5 wzrost pensji minimalnych z 1850,00 zł w 2016 r do 2.250,00 zł w roku 2019r. W 

roku 2020 planowany jest wzrost do 2 600,00 zł + stażowe stanowiące 20% co daje 

sumę 3 120,00 zł brutto 

Omówiono sposób dostawy miału, jego kaloryczności, sposobu wentylacji zakupionego 

towaru oraz warunków jego przechowywania. Kolejną kwestią omawianą przez pana 

Góreckiego były parametry funkcjonowania kotłowni, jej wydajność na poziomie 60%, 

kwestie rozdysponowywania ciepła oraz jego straty na sieci.  

Omówiona została opłata stała-koszty kotłowni, gwarancja funkcjonowania kotłowni 

rozłożona na cały rok stanowiąca wartość 80 gr m2. 

Kolejną kwestią był GJ w obecnej chwili jego koszt stanowił 56,75 zł/miesiąc 

Proponowane przez ZGKiM podwyżki stanowią wartość: 

1. Opłata stała 0.98 zł/m2 

2. GJ 83,04 zł/miesiąc. 

 



Kolejnym gościem była Pani Justyna Skrzypczyk i wyjaśniła kwestie dotyczące 

wydatków budżetowych w oświacie. Zestawienie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

• Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - informacja o nadzorze wojewody nad jst za 2018 

rok 

• Prokuratur Rejonowa Kielce-Zachód - Skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego za pośrednictwem Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na uchwałę Nr 

RG-X/53/03 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie 

uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny 

• Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 5 września 2019 r. w sprawie opracowania 

materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 r. 

• Stowarzyszenia Telewizja Kablowa Nowiny – (pismo adresowane do Wójta Gminy, 

do wiadomości Rady Gmin) - przeznaczenie kwoty 1.500 zł na zakup niezbędnych 

urządzeń i materiałów 

• Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - tworzenia 

młodzieżowych rad i wspierania ich działalności 

• Mieszkanka msc. Trzcianki – (pismo adresowane do Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji) - wyjaśnienia do protestu-veta do uchwały Nr RG-IX/84/19 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 29.04.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

• Komendant Miejski Policji w Kielcach – (pismo adresowane do Wójta Gminy) - 

wniosek do budżetu gminy na 2020 rok – 10.000 zł na służby ponadnormatywne 

• Zarząd Osiedla Nowiny Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny Elżbieta Antoniak - 

sprzeciw do podwyżki opłat za 1 GJ 

• Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny - projekt zmiany nr 11 mpzp gminy wraz z listą 

nieuwzględnionych uwag 

• Pismo 4 radnych gminy: wysokości stawki za 1GJ ciepła oraz opłaty stałej 

• Główny Inspektor Transportu Drogowego Delegatura Południowa – dot. montażu 

stacjonarnego urządzenie rejestrującego naruszenie przepisów drogowych w msc. 

Zgórsko 

 



Ad. 6 

Wnioski i opinie Komisji 

Komisji nie wypracowała wniosków ani opinii. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący  Krzysztof Seweryn o godzinie 

16.30 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. Damian Milewski             ………………………… 

4. Halina Musiał                   ………………………… 

5. Artur Podczasiak              ………………………… 

 

 

 


