Protokół Nr 49/18/KOŚ
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
odbytego w dniu 28 sierpnia 2018 r.
w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Waldemar Kasprzyk udział wzięli członkowie
komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz
zaproszeni goście:


Pani Katarzyna Szewczyk – Główny Księgowy ZGKiM w Nowinach,



Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,



Pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy.

(Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

Ad.1
Otwarcie posiedzenia komisji
Przewodniczący otworzył posiedzenie komisji o godz. 9.00, powitał członków komisji oraz
przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Funkcjonowanie kotłowni w Nowinach – informacja i rozliczenie za I półrocze br.
3. Dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy.
4. Informacja nt. dalszych działań dot. tematu substancji niebezpiecznych na działce przy
ul. Perłowej w Nowinach oraz nt. gruzowiska na działce przy ul. Przemysłowej w Nowinach.
5. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
6. Sprawy różne.
7. Wnioski i opinie komisji.
8. Zamknięcie obrad komisji.
(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji (tj. 4 głosy „za”).

Ad. 2
Funkcjonowanie kotłowni w Nowinach – informacja i rozliczenie za I półrocze br.
Pani Katarzyna Szewczyk – Główny Księgowy ZGKiM w Nowinach, przedstawiła rozliczenie

za I półrocze 2018 roku Kotłowni Osiedlowej w Nowinach oraz odpowiadała na pytania radnych w
w/w temacie oraz informację nt. zakupu i rozchodu miału węglowego oraz pelletu drzewnego w
sezonie grzewczym 2017/2018.
- w/w rozliczenie stanowi załącznik do protokołu
- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu

Ad. 3
Dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy
Pan Andrzej Waśko przedstawił informację nt. dzikich wysypisk śmieci, przygotowaną przez panią
Urszulę Antoniak – pracownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy.
- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu

Ad. 4
Informacja nt. dalszych działań dot. tematu substancji niebezpiecznych na działce przy
ul. Perłowej w Nowinach oraz nt. gruzowiska na działce przy ul. Przemysłowej w Nowinach
Pan Andrzej Waśko przedstawił informację nt. dalszych działań dot. tematu substancji
niebezpiecznych na działce przy ul. Perłowej w Nowinach oraz nt. gruzowiska na działce przy ul.
Przemysłowej w Nowinach, przygotowaną przez panią Urszulę Antoniak – pracownika Referatu
Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.
- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu

Ad. 5
Analiza materiałów na sesję Rady Gminy
Członkowie komisji wraz z panią Ewę Mazur i panem Andrzejem Waśko przeanalizowali materiały
na sesję rady.
Pani Ewa Mazur na prośbę członków komisji przedstawiła informacje nt. środków dla ZSP
w Nowinach z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Ad. 6
Sprawy różne
Członkowie komisji zapoznali się z:


pismem od pani reprezentującej rodziców zawodników GKS Nowiny rocznik 2004
(adresowane do Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy) - prośba o dofinansowanie w
wysokości 2.000 zł transportu dzieci i zawodników GKS Nowiny na obóz sportowy;



pismem od Prezesa OSP w Kowali (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady
Gminy) - prośba o przekazanie kwoty 6.500 zł na zakup defibrylatora;



pismem od mieszkańca Kielc (pismo adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady
Gminy) dot. zmiany nr 21 do mpzp gminy;



pismem od mieszkańców msc. Szewce dot. zmiany nr 21 do mpzp gminy;



pismem od Zarząd Klubu Seniora (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady
Gminy) - prośba o przyznanie dotacji celowej dla ZGKiM z przeznaczeniem na zakup
wykładziny do pomieszczeń klubu;



pismem od mieszkańców Trzcianek (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości radnego
Grynia, Rady Gminy) dot. spalania odpadów w piecu przez sąsiadkę;



pismem ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. oświadczeń majątkowych
składanych na koniec kadencji.

Ad. 7
Wnioski i opinie komisji
Wniosków ani opinii nie wypracowano.

Ad. 8
Zamknięcie obrad komisji
Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o godz. 11.30 zamknął
posiedzenie komisji.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: Waldemar Kasprzyk – przewodniczący komisji.
Data i podpisy członków komisji:
1. Waldemar Kasprzyk

……………………………

2. Andrzej Kasperek

……………………………

3. Renata Krzysiek-Nowakowska ……………………………

4. Renata Posłowska

……………………………

