
Protokół Nr 24/KB/20 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 28 grudnia 2020 roku 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania) 

 

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 Młynarczyk – Kusińska – Skarbnik Gminy 

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

Środowiska Urzędu Gminy, 

• Pan Sławomir Sobczyk – z-ca Kierownika 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. 8.13 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Analiza projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz materiałów na sesję 

4. Sprawy różne 

5. Wnioski i opinie komisji  

6. Zamknięcie obrad sesji 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (tj. 4 głosy „za”) przez członków komisji. 

 

Ad. 2 

Stwierdzenie kworum 

Na posiedzeniu komisji było obecnych 4 radnych. 

 

Ad. 3 

Analiza projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz materiałów na sesję 

 Pierwszym gościem był w zastępstwie pana Andrzeja Waśko, Pan Tomasz Bucki. Omówił 

założenia do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2035”  

 Poinformował, że ustawa Prawo Energetyczne nakłada na Gminę uchwalenie planu założeń co 

do zaopatrzenia w ciepło i energię. Program tworzony jest w celu określenia kierunków rozwoju 

Gminy w tym zakresie, stworzenia dokumentów planistycznych dla Funduszy UE,. Opracowano 

projekt planu, następnie został on uzgodniony z właściwymi instytucjami jak Sanepid czy WFOŚ, 

następnie plan wyłożono dla mieszkańców Gminy, następnie plan został przekazany do Urzędu 

Marszałkowskiego gdzie 9 listopada został zatwierdzony.  

 Kolejnym gościem był Pan Witold Mroczek omówił program dofinansowania wymiany źródeł 

ciepła. Poinformował, że 7 osób z zeszłorocznego naboru czeka na realizację wniosków. 

Poinformował o wysokości nakładów zapisanych w budżecie na realizacje zadania oraz o tym, że w 

ciągu roku będzie możliwość zwiększenia środków na realizację zadania. 

Pani Halina Musiał wnioskowała o zwiększenie dotacji do wymiany pieców. 

 



  

Ad. 4  

Sprawy różne  

W trakcie dyskusji Radni zgłosili problemy z oświetleniem na Osiedlu Nowiny oraz na Trzciankach. 

W Nowinach wymienione zostały lampy sodowe na ledowe i ledowe oświetlają mniejszy obszar niż 

poprzednie.  

Na Trzciankach Pani Halina Musiał zgłosiła awarię oświetlenia.  

Pan Bucki omówił różnicę pomiędzy oświetleniem ledowym a sodowym. Poinformował o możliwości 

terenowej inspekcji oświetlenia.  

W tym temacie został złożony wniosek do Wójta Gminy o audyt oświetlenia. 

 Rozmawiano o altance śmietnikowej i wysypanych śmieciach, które nie są zbierane gdyż 

firmy nie zabierają tego co leży poza pojemnikami.   

Pan Andrzej Waśko zapewnił, że problem zostanie rozwiązany. 

Pan Andrzej Waśko odpowiedział na pytanie pani radnej Haliny Musiał odnośnie budowy chodnika na 

Trzciankach. Zapewnił, że dostanie odpowiedź na wniosek który został przez nią złożony.  

 Na prośbę Radnego Tadeusza Kucharczyka omówiona została moc lamp zainstalowanych na 

osiedlu. Wacha się w granicach od 20 vat do 76 vat. 

 Kolejnym gościem była Pani Skarbnik.  

Odpowiedziała na pytanie Pani Haliny Musiał odnośnie kredytu zaciągniętego przez Gminę.  

W styczniu tym kredytem będzie spłacany poprzedni kredyt. Spłacone zostanie 2 mln złoty i dług 

gminy zmniejszy się z 25 mln do 23 mln. Pani Skarbnik poinformowała, że sytuacja Gminy jest dobra 

i zrównoważona i gdyby nie pandemia sytuacja gminy zapewne byłaby lepsza, gdyż nastąpi 

zmniejszenie wpływów z PIT i CIT.  

Pani Skarbnik poinformowała, że wpływ do budżetu wynosi 332 500 tys. zł. 

 

Następnie członkowie komisji zapoznali się z pismami: 

1. z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach  - przesłanie pisma 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska znak: DZP/702-5/2020/kg w sprawie objęcia 

nadzorem miejsc gospodarowania odpadami w celu ograniczenia zjawiska porzucania 

odpadów oraz występowania pożarów 

2. Petycja o podjęcie uchwały w sprawie równości wszystkich wobec prawa oraz szczepień na 

covid-19 

3. z Prokuratury Rejonowa Kielce-Zachód w Kielcach (4 pisma) 

dot. uchwał rady gminy podjętych w IV kwartale 2020 r. w sprawie: 

• Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  

• wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

ustalenia wysokości stawki opłaty 

• podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

ogólnej 

oraz przyznania odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie dekretu z dnia 5 września 

1947 r. i dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. 

 

Ad. 5  

Wnioski i opinie komisji  

 

Komisja wypracowała dwa wnioski: 

1. Wniosek dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 



wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny: 

Komisja wnioskuje o wprowadzenia zmian w projekcie uchwały przygotowanej na sesje rady 

w dniu 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG-XXV/297/16 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 

wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny, tj.: 

• Załącznik nr 1 do projektu uchwały: 

- § 4 ust. 3 zmienia się z „kwoty 3.000 zł brutto” na „3.500 zł brutto” 

Uzasadnienie: 

Wnioskowana zmiana argumentowana jest wzrostem kosztów wymiany instalacji cieplnej.  

 

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych 

Wyniki głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się”  –  0 głosów 

 

 

2. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie audytu co do zasady wymiany oświetlenia ulicznego z 

sodowego na ledowe w Nowinach. 

 

Uzasadnienie: 

Po wymianie oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe w Nowinach znacznie zmniejszyło się 

natężenie oświetlenia, a co za tym idzie pogorszyła się widoczność i zmniejszyło bezpieczeństwo 

publiczne na terenie Nowin. Niedoświetlone miejsca mogą stanowić zagrożenia dla osób 

poruszających się pieszo po chodnikach. Dodatkowo istnieje niebezpieczeństwo gromadzenia się grup 

osób np. spożywających alkohol lub mogących stwarzać zagrożenia dla przechodniów (np. okolice 

garaży, miasteczko ruchu drogowego, plac zabaw, itp.). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych 

Wyniki głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się”  –  0 głosów 

 

Ad. 6 

Zamknięcie posiedzenia Komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący o godzinie 10.15 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. Halina Musiał                   ………………………… 

4. Artur Podczasiak              ………………………… 

 

 

 


