
Protokół Nr 19/KB/20 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 28 sierpnia 2020 roku 

w Sali konferencyjnej 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: 

• Sebastian Nowaczkiewicz - Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 

• Joanna Młynarczyk - Kusińska – Skarbnik Gminy 

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

   Środowiska Urzędu Gminy 

• Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKIM w Nowinach - załącznik 

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

  

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 12.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji, 

2. Stan dróg na terenie Gminy – komisja wyjazdowa, 

3. Analiza informacji z prac realizowanych przez pracowników interwencyjnych, 

4. Analiza materiałów na sesje, 

5. Sprawy różne, 

6. Wnioski i opinie komisji, 

7. Zamkniecie obrad komisji, 

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

 

Ad. 2 Stan dróg na terenie Gminy – komisja wyjazdowa 

Gościem była Pan Wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 

 Na początku Pan Wójt odpowiadając na pytanie dotyczące działalności przychodni na 

Nowinach odpowiedział, że placówka działa i przyjmuje pacjentów zgodnie z wytycznymi NFZ. 

 Omówił ilość uczniów w liceum sportowym: 

1 klasa 23 uczniów, 

2 klasa 72 uczniów. 

 Odpowiedział na pytanie budowy zadaszonego stadionu na miejscu boiska Orlik. W obecnej 

chwili złożony został wniosek przez Urząd Gminy do Ministerstwa Sportu o przesunięcie terminu 

realizacji. Nie ma na razie odpowiedzi. Wójt uzależnił budowę boiska od decyzji Ministerstwa oraz 

otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Sportu. 

Dokumentacja projektowa będzie realizowana i ona pokaże możliwe rozwiązania i zastosowane 

technologie.  

- Na ulicy Leonów pokazano przekrzywiony kosz na śmieci. 

- Suche drzewa przy ul Leonów, prośba o wycięcie. 

- Obejrzano chodnik od ul. Leonów do przejścia pod torami. 

- Ul. Sosnowa – wąska droga i dziury w jezdni. 

- Przejazd po ul.Przemysłowej - zapytano o malowanie oznaczenia poziomego na jezdni, o budowę 

ronda Modrzewiowa – Przemysłowa oraz Rondo przy sklepie Biedronka. Wójt poinformował, ze 

droga znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg i do niego będą kierowane wnioski. 

Wójt poinformował, że wystąpił do sadu o wyznaczenie kuratora by wręczyć decyzję o usunięcie 

odpadów właścicielowi. 



- NA Bolechowicach poruszono temat odchwaszczenia chodnika – droga w zarządzie Powiatowego 

Zarządu Dróg. 

- Przy szkole podstawowej w Bolechowicach ma być zamontowany fotoradar. 

- Wójt w odpowiedzi na pytanie wyjaśnił, że droga przez Bolechowice w kierunku kamieniołomu jest 

wybrukowana, gdyż zgodnie z przepisami musi być łatwo rozbieralna ponieważ pod nią przebiega 

linia gazowa. Kolejny etap remontu drogi nastąpi w roku 2021, obecnie trwają prace projektowe. 

 

Na Szewcach: 

- ul. Akacjowa – została zlecona i wykonana dokumentacja projektowa. 

- Rozmawiano o oznakowaniu pionowym ścieżki rowerowej by zwrócić szczególną uwagę 

rowerzystów na przejazd przez skrzyżowanie. Rozmawiano o budowie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż 

drogi na Szewcach. 

- zlokalizowano zapadniętą studzienkę kanalizacyjną na ul. Grabowej. 

 

Artur Podczasiak wyszedł z komisji o 13.40. 

 

Ad. 3 Analiza materiałów na sesję 

Po powrocie do Urzędu Gminy kolejnym gościem była Pani Skarbnik. Omówiła zmiany do budżetu: 

- 571 tys. na sieci wodociągowo-kanalizacyjne grup interwencyjnych, 

- 150 tys. na remont drogi w osiedlu Pod Lasem 

- projekt placu zabaw Pumptruck jest w realizacji, 

  

Kolejnym gościem był Pan Andrzej Waśko. 

Omówił inwestycje i zmiany w budżecie. Omówił stan składowiska przy ul Składowej. Narazie 

pozyskanie środków na usuniecie odpadów jest bardzo trudne. Zrobiona została inwentaryzacja: 

- 730 ton odpady niebezpieczne, 

-  540 ton odpady inne niż niebezpieczne. 

Decyzja o usunięciu zastępczym należy do Wójta. 

 

Ad. 4 Analiza informacji z prac realizowanych przez pracowników interwencyjnych,-załącznik 

Kolejnym gościem był Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Poinformował, że osób zatrudnionych od 1 stycznia to osiem osób z minimalną pensją, - dwie osoby 

pracują na PSZOK-u, 6 osób zajmuje się porządkowaniem terenu Gminy – 2 panie i 4 panów, 

dodatkowo do końca roku dyrektor zamierza zatrudnić dodatkowe 2 osoby.  

 

 

Ad. 5 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 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - wystąpienie pokontrolne (do wiadomości 

Rady Gminy) 

3. 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) 

4. 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 

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

Bolechowicach + odpowiedź 

6. z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. uchwał rady gminy podjętych w 

lipcu 2020 r. w sprawie podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej 

i kanalizacji ogólnej 

7. od Zastępcy Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - odpowiedź na interpelację radnego Marcina 

Wojcieszyńskiego w sprawie placu zabaw i pętli autobusowej w Bolechowicach 

8. od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2020 r. wraz z załącznikami 

9. od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie - analiza oświadczenia majątkowego 

sekretarza gminy za 2019 rok  

10. od Dyckerhoff  Polska (pismo adresowane do Wójta Gminy) dot. zmiany lokalizacji stacji 

monitoringowej immisji 

11. od Wojewody Świętokrzyskiego dot. organizacji sesji rady gminy w czasie pandemii 

oraz  omówiono metodologię inkasa w obecnej pandemii. 

 

Ad. 6 Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała wniosków ani opinii.  

 

Ad. 7 Zamknięcie posiedzenia Komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący o godzinie 15.00 zamknął posiedzenie 

Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 Protokołował Krzysztof Seweryn – Przewodniczący 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              ………………………… 

 

 

 


