
Protokół Nr 18/KB/20 

z posiedzenia wspólnego  

Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

oraz  

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 31 lipca 2020 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

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

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wg załączonej listy obecności (lista obecności 

stanowi załącznik Nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście: 

• Pan Marcin Głogowski - Komendant Gminny OSP 

• Łukasz Barwinek – z-ca wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

• Pan Paweł Góźdź – kierownik Posterunku Policji w Nowinach 

• Pan Jacek Oniszczuk – stanowisko ds. obrony cywilnej  

• Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 

• Andrzej Waśko- Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

   Środowiska Urzędu Gminy 

• Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach 

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 8.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji, 

2. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny informacja za 

rok 2020. Składowiska odpadów. 

3. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny informacja za rok 

2020. Składowiska odpadów. 

4. Zadania Gminy w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie żywiołom – informacja za I 

półrocze. Działalność zespołu reagowania kryzysowego. 

5. Omówienie aktualnych tematów dot. Gminy oraz zadań inwestycyjnych. 

6. Sprawy różne, 

7. Wnioski i opinie komisji, 

8. Zamkniecie obrad sesji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji. 

 

Ad. 2  

Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny informacja za rok 

2020  

Pan Komendant omówił stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy: 

- gmina dysponuje 4 jednostkami OSP – 3 jednostki biorą czynny udział w akcjach, 

- 2 jednostki są zarejestrowane w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym 

- Omówiono sposób reagowania na zgłoszenie przez OSP. 

- Omówiono straty w ubraniach pożarniczych, butach, wężach i innym sprzęcie wynikłe podczas 

gaszenia pożaru składowiska odpadów. Gmina pokryła koszty związane z koniecznymi zakupami. 

- Omówiono wyposażenie samochodów strażackich w butle tlenowe, sposób użytkowania oraz 

przepisy dotyczące przeglądu technicznego. Komendant omówił konieczność wymiany sprzętu i ubrań 

wynikającą z przepisów BHP. 



 

Ad. 3  

Składowiska odpadów 

 Kolejnym gościem był zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek. 

- Omówiono temat firmy odbierającej odpady i problemy z odbiorem odpadów. 

- Omówiono problemy ze składowaniem odpadów przy altankach śmieciowych. 

- Omówiono program rewitalizacji 2020 – 2023 gdzie jest przewidywany monitoring Osiedla Nowiny. 

- Radna Halina Musiał zgłosiła potrzebę zamontowania kamery przy altanie śmietnikowej na osiedlu 

socjalnym przy ul. Perłowej. 

Omówiono możliwości rozwiązania problemu parkingu przy pawilonach handlowych w Nowinach. 

 

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny informacja za rok 2020 

Kolejnym gościem był Kierownik Posterunku Policji w Nowinach. Omówił sytuację na terenie gminy. 

Radna Renata Poszowska zgłosiła potrzebę częstszych kontroli policyjnych na drodze powiatowej w 

Kowali z uwagi na przekraczany tonaż i prędkość. Pan wójt Barwinek zgłosił podobne problemy w 

szewcach, Bolechowicach i Woli Murowanej. 

Pan Komendant poinformował by wnioski o badanie prędkości na terenie Gminy należy zgłaszać w 

Wydziale Ruchu Drogowego ul. Wesoła 43 w Kielcach. 

Radny Tadeusz zgłosił konieczność przejazdów patroli Wokół garaży. Rozmawiano o możliwości 

interwencji policji w miejscach placów zabaw, miejscach gdzie gromadzi się młodzież. 

 

Ad. 5  

Omówienie aktualnych tematów dot. Gminy oraz zadań inwestycyjnych 

Z Wójtem omówiono wyposażenie budynku GOK. Omówiono planowane inwestycje na terenie 

Gminy. Omówiono plan utylizacji pogorzeliska odpadów w Nowinach przez starostwo Powiatowe. Na  

sesji Rady Powiatu podjęto uchwałę o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie utylizacji pogorzeliska. 

Omówiono kwestię prac interwencyjnych i obsady osobowej. Poruszona została konieczność 

dodatkowych osób i zakup sprzętu. 

Pan Andrzej Waśko omówił inwestycje realizowane przez Urząd Gminy. Poinformował komisję o 

zamontowaniu kamery w Woli Murowanej przy placu zabaw. Pan kierownik poinformował, że 

skrzyżowanie ul. Jodowej i Leonów zostanie zrealizowane we wrześniu. 

 

 

 

Ad. 6 

Sprawy różne  

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy:  

1. 3 pisma z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach + odpowiedzi dot. uchwał rady 

gminy podjętych w II kwartale 2020 r. w sprawie: 

• podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej 

• zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz stawek opłat za 

jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku 

• oraz informacji nt. postępowania dot. przyznania odszkodowania za nieruchomości przejęte w 

trybie dekretu z dnia 5 września 1947 r. i dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. 

2. z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - odpis prawomocnego wyroku z dnia 

23.01.2020 r. w sprawie skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę 

Nr RG-VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny (stwierdzenie 

nieważności: §14 ust. 2, §15 ust. 1) 



3. 2 pisma z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny adresowane do przewodniczących grup 

inicjatywy lokalnej dot.  

• budowy kanału sanitarnego i wodociągu w m. Zgórsko 

• budowy sieci wodociągowej w m. Kowala 

4. z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - wystąpienie pokontrolne (do wiadomości 

Rady Gminy) 

5. interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie placu zabaw i pętli autobusowej w 

Bolechowicach 

6. wniosek radnych gminy: R. Topora, D. Milewskiego do (adresowany do Wójta Gminy, do 

widomości komisji Bezpieczeństwa) dot. montażu ławek i koszy na śmieci 

oraz  omówiono metodologię inkasa w obecnej pandemii. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji – nie wypracowano 

 

Ad. 8 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący  Krzysztof Seweryn o godzinie  11.30 

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              ………………………… 

6. Piotr Piotrowicz               ………………………… 

7. Renata Posłowska            ………………………… 

8. Marcin Wojcieszyński     ………………………... 

 

 

 


