
Protokół Nr 20/KB/20 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 23 września 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: 

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

   Środowiska Urzędu Gminy 

• Joanna Młynarczyk - Kusińska – Skarbnik Gminy (pkt 2, 3, 4, porządku obrad) 

• Sławomir Sobczyk -  zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy.  

• Urszula Antoniak – pracownik Referatu Infrastruktury, Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy.  

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

  

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 13.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji 

2. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku. 

3. Analiza materiałów na sesje. 

4. Składanie wniosków do projektu budżetu Gminy na rok 2021 

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 Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku 

Członkowie komisji przenalizowali informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku 

 

Ad. 3 Analiza materiałów na sesję 

 Pan Sławomir Sobczyk i Pani Urszula Antoniak omówili gospodarkę odpadami na terenie 

Gminy. Zgodnie z ustawą gmina płaci za tonę śmieci, a nie jak było wcześniej – ryczałtowo. 

Omówiono wzrost kosztów z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów. Przedstawiono sposób 

finansowania i ewidencjonowania w bazie danych o odpadach. Przedstawiono działalność Pszok. 

Omówiono sposób ewidencjonowania odpadów, sposób ważenia śmieciarki, ewidencjonowanie 

systemu, ilość deklaracji mieszkańców Gminy.  

Pan Sobczyk omówił sprzedaż działki 35/499 dla firmy Landreco. 

 Pan Andrzej Waśko omówił sytuację związaną z placem zabaw w Nowinach. Przebudowa 

placu zabaw jest realizowana etapami. Rozbudowa placu zabaw została wstrzymana ze względu na 

koncepcję rozbudowy budynku żłobka.  

Omówiona została koncepcja budowy Pumptraka. 

Omówione zostały uchwały dotyczące przewozów autobusowych, oraz zasady funduszu sołeckiego. 

Omówiono uchwałę dotyczącą zawarcia porozumienia międzygminnego.  

Radna H. Musiał zwróciła uwagę na wydatki na promocję Gminy.  

 Kolejnym gościem była Pani Skarbnik, która omówiła zmiany w budżecie. 



 Kolejnym gościem był Wójt. Omówił sytuację związaną z budową ścieżek rowerowych i stan 

wypłat odszkodowań dla mieszkańców, którzy musieli przesuwać ogrodzenie. Sprawy prowadzi 

Starostwo Powiatowe. 

 Wójt omówił sytuację związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Przedstawił 

koszty jakie ponosi Gmina, ilość mieszkańców zadeklarowanych w systemie, ilość wpłat od 

mieszkańców. Wyjaśnił skąd wynikają tak duże koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, ilość 

ton produkowanych przez mieszkańców gminy oraz zaproponował stawkę w wysokości 25 zł od 

mieszkańca/miesiąc za segregowane odpady. 

 

Ad. 4 Składanie wniosków do projektu budżetu Gminy na rok 2021 

Członkowie komisji wypracowali wniosek do projektu budżetu gminy na 2021 rok (wniosek w 

załączeniu do protokołu) 

 

Ad. 5 Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

1. Interpelacja radnego M. Wojcieszyńskiego dot. działki nr 522 w msc. Bolechowice + 

odpowiedź 

2. 2 pisma od Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach - analiza oświadczeń majątkowych 

Radnych Gminy, Wójta Gminy, pracowników UG, kierowników i dyrektorów jednostek 

organizacyjnych gminy złożonych wg stanu na dzień 31.12.2019r. 

3. pismo od Wojewoda Świętokrzyski - analiza oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i 

Przewodniczącego Rady Gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

4. Zarządzenie Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Nr WG-PLF.0050.90.20 Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do 

projektu budżetu na 2021 rok 

5. pismo z OSP w Kowali (adresowane do Wójta i Rady Gminy) - wniosek do projektu budżetu 

gminy na 2021 r. 

6. pismo od mieszkańców Woli Murowanej (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady 

Gminy) - wniosek do projektu budżetu gminy na 2021 r. 

7. zaproszenia na dzień: 26 i 27 września oraz 4 października  

 

Ad 6 Wnioski i opinie komisji 

Komisja wypracowała n/w wniosek: 

Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny wnioskuje o 

wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, tj.: 

1. §2 ust. 1 zmienia się i otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 14,00 zł od mieszkańca.” 

 

2. §2 ust. 2 zmienia się i otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości trzykrotności 

stawki, o której mowa w ust. 1, czyli 42,00 zł od mieszkańca.”. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych 

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

 



Ad. 7 Zamknięcie posiedzenia Komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący o godzinie 15.30 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              ………………………… 

 

 

 


