
Protokół Nr 9/KB/19 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 17 lipiec 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: 

 Pan Tomasz Bucki – pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pani Monika Urbańska-Milcarz - pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. 

(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. Analiza materiałów na sesję rady. 

3. Sprawy różne – m.in. działalność kamieniołomu w Bolechowicach.  

4. Wnioski i opinie Komisji. 

5. Zamknięcie obrad Komisji. 

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

 

Ad. 2  

Analiza materiałów na sesję rady 

Pan Tomasz Bucki omówił zmiany jakie na najbliższej sesji będą wprowadzone.  

Zaplanowano zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn.: „Usunięcie 

nieodpowiedniego stanu technicznego wiaduktu drogowego stanowiącego element gminnej 

drogi usytuowanej na działkach o nr ewid 444/2, 50/4, 517/1 obręb geod. Kowala, gm. 

Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie”, załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2019 

r., L.p. 3.10. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł. 

Przesunięcie pomiędzy źródłami finansowania nakładów dla zadania pn. 

„Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z 

modernizacją kotłowni olejowej na gazową” załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie 

przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2019 r oraz zmniejszenie 

planowanych w 2019 r nakładów finansowych o kwotę 73.865,42 zł do kwoty finansowania 

zadania w 2019 r w wysokości 572.384,58 zł. 

Przesuniecie pomiędzy źródłami finansowania nakładów na zadania 

pn.”Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali wraz z 

modernizacją kotłowni olejowej na gazową” oraz zmniejszenie planowanych w 2019 r 

nakładów finansowych na kwotę 9.533,51 zł do kwoty finansowania zadania w 2019 r w 

wysokości 784.566,49 zł. 



Wprowadzenie pozycji w załączniku 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. 

pn.”Przebudowa drogi gminnej na działce nr 732/31 w m. Kowala – projekt oświetlenia z 

limitem wydatków 20.000,00zł. 

Zmniejszenie limitu wydatków dla zadania „Budowa układu komunikacyjnego w 

miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 

16” o kwotę 242.851,09zł do kwoty 57.148,91 zł. 

 

Ad. 3 

Sprawy różne – m.in. działalność kamieniołomu w Bolechowicach 

Członkowie komisji wraz z panią Moniką Urbańską-Milcarz dyskutowali na temat 

działalności kamieniołomu w Bolechowicach. Pani Urbańska-Milcarz odpowiadała na pytania 

radnych oraz wyjaśniła wszystkie kwestie w tym temacie. 

 

Ad. 4 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja na posiedzeniu nie wypracowała wniosków ani opinii. 

 

Ad. 5 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący  Krzysztof Seweryn 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 

 

Data i podpisy członków komisji: 

1. Krzysztof Seweryn           ………………………… 

2. Tadeusz Kucharczyk        ………………………… 

3. Damian Milewski             ………………………… 

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

 

 

 


