Nowiny, dnia 24 lutego 2020r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE
GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2020r.
REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
w okresie od 27.01.2020r. do 24.02.2020r.
I. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:
1. Budowa parkingu na działce nr ewid. 608/6 w m. Kowala, gm. SitkówkaNowiny.
Projekt przekazano do realizacji przez Lafarge Kruszywa i Beton Polska S.A.
Trwa realizacja robót budowlano-montażowych bez udziału finansowego Gminy.

2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gminy Sitkówka-Nowiny w
systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
- umowa z dnia 9.11.2018r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 3.995.660,01 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 30.06.2020r.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z
budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa,
ul. Diamentowa w m. Kowala.
- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 30.627,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.
Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany z winy
Wykonawcy. Od dnia 16.12.2019r. trwa naliczanie kar umownych.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z
budową oświetlenia ulicznego – ul. Kalcytowa, ul. Barytowa w m. Szewce.
- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 20.787,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.
Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany z winy
Wykonawcy. Od dnia 16.12.2019r. trwa naliczanie kar umownych.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z
budową oświetlenia ulicznego – ul. Żwirowa, ul. Piaskowa, ul. Cynkowa w
m. Szewce.
- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 24.723,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.
Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany z winy
Wykonawcy. Od dnia 16.12.2019r. trwa naliczanie kar umownych.
6. Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul.
Marmurowej w Szewcach – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
- umowa z dnia 01.12.2019r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 2.479.179,36 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 27.08.2021r.
- dofinansowanie z FDS w wysokości ok. 1.100.000,00 zł.
7. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 476/4 w m.
Zgórsko w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
- umowa z dnia 09.12.2019r.
- wykonawca: PUIiP WEKTOR inż. Andrzej Jezierski, ul. Cisowa 15,
25-347 Kielce
- umowna wartość robót: 59.800,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.07.2020r.

8. Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
(1762 punkty świetlne)
- umowa z dnia 03.01.2020r.
- wykonawca: PPHU „ENERGOTECH” Mariusz Śnioch, ul. Uniwersytecka 8i,
25-351 Kielce
- umowna przewidywana wartość umowy: 117.983,52 zł. (5,58 zł za jeden
punk świetlny za jeden miesiąc).
- umowny termin wykonania: do dnia 31.12.2020r.
9. Konserwacja dźwigu osobowego zlokalizowanego w siedzibie Urzędu Gminy
Sitkówka-Nowiny.
- umowa z dnia 20.01.2020r.
- wykonawca: Dźwig-Serwis Sp. Jawna Polańska-Kojacz, ul. Chabrowa 79,
25-224 Kielce
- umowna wartość umowy: 2.509,20 zł. (209,10 zł za jeden miesiąc).
- umowny termin wykonania: do dnia 31.12.2020r.

II. ZADANIA W PRZYGOTOWANIU:
W najbliższym czasie, w terminie do końca I kwartału tj. do dnia 31.03.2020r.
planowane jest sukcesywne ogłaszanie przetargów dotyczących wyboru
wykonawców dla n.w. zadań:
- Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych,
- Projekt przebudowy systemu odprowadzania wód opadowych z drogi
wojewódzkiej nr 762 w rejonie skrzyżowania z ul. Szewską w m. Zgórsko,
- Projekt przebudowy systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej
na działkach nr ewid. 325/19, 324/13 – ul. Wapieniowa w m. Szewce
- Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 0278T (u. Szewska) z
drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko,
- Projekt przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 0377T i nr 0381T
w m. Wola Murowana,
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 477/21 i 477/36
w m. Zgórsko,
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3
(ul. Lawendowa) w m. Zgórsko,
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17
w m. Zgórsko,
- Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (odcinek od skrzyżowania z drogą w kierunku Panka do zakrętu
przy Kopalni Bolechowice),

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny –
III etap,
- Modernizacja placu zabaw w Os. Pod lasem w m. Zgórsko,
- Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy
ul. Perłowej w m. Nowiny,
- Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny,
- Modernizacja altany ogrodowej z grilowiskiem w m. Sitkówka,

W następnej kolejności, w terminie do dnia 30.04.2020r. planowane jest
ogłaszanie przetargów dotyczących wyboru wykonawców między innymi dla
zadań:
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Marmurowa w msc. Szewce,
- Projekt przebudowy drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18,
222/17 w m. Zgórsko,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej, ul. Kolejowa na odcinku od ul.
Nadbrzeżnej w stronę rz. Bobrza w m. Trzcianki,
- Projekt zagospodarowania terenu na działkach nr 197/98, 197/97 obręb geod.
Zagrody,
- Projekt toru „pumptrack” w m. Nowiny,
- Wykonanie wiaty drewnianej na terenie placu zabaw w m. Słowik,
- Zakup i instalacja fotoradaru w m. Bolechowice,
- Zakup toru przeszkód MDP-CTIF dla OSP Kowala,
- Zakup zestawu hydraulicznego OSP Szewce i Zawada,
- Zakup toru przeszkód dla MDP i wyposażenia OSP Szewce i Zawada,
- Zakup kurtyn wodnych.

Nowiny, dn. 20.02.2020 r.
Komisja Bezpieczeństwa,
Polityki Społecznej i Zdrowia

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
Rada Gminy Sitkówka-Nowiny

Wniosek
Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
wypracowany na posiedzeniu w dn. 19.02.2020 r.
Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy SitkówkaNowiny wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian w projekcie uchwały przygotowanej
na sesję rady w dniu 24.02.2029 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny,
zgodnie z zapisami Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny, przyjętego uchwałą Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny RG-XXXII/256/09, tj.:
1. Rozdział 3. Dodatek motywacyjny.
§ 3. 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie niższej niż 2 % i nie
wyższej niż 20% wypłacanego wynagrodzenia motywacyjnego.
2. Rozdział 4. Dodatek funkcyjny.
§5.2. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od liczby oddziałów,
struktury organizacyjnej szkoły oraz związanej z tym złożoności zadań i wynosi:
1) Za kierowanie szkołą (zespołem szkół) liczącą (liczącym):
a) Do 10 oddziałów w wysokości od 25% do 50 %,
b) Od 11 oddziałów do 20 oddziałów w wysokości od 35% do 60%,
c) Poniżej 20 oddziałów w wysokości od 45% do 70% otrzymanego
wynagrodzenia zasadniczego,
2) Wicedyrektor w wysokości 25% do 50% otrzymanego wynagrodzenia
zasadniczego,

3) Kierownik lub nauczyciel zajmujący inne niż wymienione powyżej stanowisko
kierownicze, wynikające ze statutu szkoły w wysokości od 10% do 30%
otrzymanego wynagrodzenia zasadniczego.
Pkt. 5 dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
1) Sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 100 zł, przysługuje za każdą osobę
odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi (….).

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych.
Wyniki głosowania: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” 1 – głos.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa,
Polityki Społecznej i Zdrowia
Krzysztof Seweryn

