Protokół Nr 50/18/KOŚ
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
odbytego w dniu 21 września 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 Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,



Pan Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach.

(Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

Ad.1
Otwarcie posiedzenia komisji
Przewodniczący otworzył posiedzenie komisji o godz. 14.10, powitał członków komisji oraz przedstawił
porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja na temat działalności i funkcjonowania PSZOK w minionym okresie 2018 roku.
3. Składanie wniosków do projektu budżetu Gminy na rok 2019.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
5. Sprawy różne – m.in. analiza wykonania budżetu placówek oświatowych w zakresie wydatków na
wynagrodzenia.
6. Wnioski i opinie komisji.
7. 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
Informacja na temat działalności i funkcjonowania PSZOK w minionym okresie 2018 roku
Pani Katarzyna Szewczyk – Główny Księgowy ZGKiM w Nowinach, przedstawiła informację nt. kosztów
prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowinach w okresie od
01.01. - 31.08.2018 r.
- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu
Pani Katarzyna Szewczyk i pan Sławomir Sobczyk udzieli i informacji w temacie opróżniania kontenerów na
odpady w PSZOK-u.

Ad. 3
Składanie wniosków do projektu budżetu Gminy na rok 2019
Członkowie komisji wypracowali n/w wniosek do projektu budżetu gminy na 2019 rok:
Lp.

Nazwa

Planowana
kwota

Zabezpieczenie środków na usuwanie azbestu na terenie gminy
Sitkówka-Nowiny
Zabezpieczenie środków na sterylizację i kastrację psów i kotów
Zabezpieczenie środków na realizację programu bezdomności zwierząt
w gminie
Zabezpieczenie środków na prenumeratę prasy rolniczej, konkursy i
nagrody gminne

1.
2.
3.
4.

40.000, 00 zł
50.000, 00 zł
120.000, 00 zł
15.000, 00 zł

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych
Wynik głosowania: „za”- 4głosy, „przeciw - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów.

Ad. 4
Analiza materiałów na sesję Rady Gminy
Członkowie komisji wraz z panem Ryszardem Kusakiem przeanalizowali informację o wykonaniu budżetu
gminy za I półrocze 2018 roku w odniesieniu do placówek oświatowych.

Ad. 5
Sprawy różne – m.in. analiza wykonania budżetu placówek oświatowych w zakresie wydatków na
wynagrodzenia
Pan Ryszard Kusak przedstawił wydruk obrazujący stan wydatków budżetu w zakresie wynagrodzeń w
placówkach oświatowych w gminie.
- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu
Pan Kierownik Kusak poinformował, że w razie konieczności szczegółowe propozycje ewentualnych
zwiększeń planu na wynagrodzenia w szczególności dot. szkół podstawowych, zostaną przygotowane na
zaplanowaną na dzień 12 października br. sesję rady.
Powyższe informację zostaną przedstawione radnym przed sesją październikową.
Następnie członkowie komisji zapoznali się z:


pismem od mieszkańca Szewc - odwołanie od decyzji do SKO w Kielcach za pośrednictwem Wójta
Gminy, do wiadomości Rady Gminy;



pismem mieszkanki Nowiny oraz radnych gminy: Zofia Duchniak, Michał Kurtek, Waldemar
Kasprzyk (adresowane do Starostwa Powiatowego w Kielcach, do wiadomości Rady Gminy) sprzeciw co do budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. nr ewid. 458/16 obręb 0005
Zagrody;



pismami od UKS „Fukutenjin” w Kowali w sprawie możliwości dofinansowania:

- uroczystego rozpoczęcia sportowego roku judo;
- organizacji 29 Świętokrzyskiego Turnieju Judo;
- 16 Sportowej Wigilii Judo.
Komisja wypracowała opinię dot. pisma UKS Fukutenji, która znajduję się w pkt 6 porządku obrad.

Ad. 6
Wnioski i opinie komisji
Komisja na posiedzeniu wypracowała n/w opinię:


Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Rady Gminy SitkówkaNowiny po zapoznaniu się z pismami UKS Fukutenjin z Kowali o dofinansowania, pozytywnie
opiniuje inicjatywę dofinansowania organizacji 29 Świętokrzyskiego Turnieju Judo, który odbędzie
się w dniu 27 października br. w hali sportowej w ZPI w Kowali.

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych.
Wyniki głosowania: 4 głosy „za, 0 głosów „przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 7
Zamknięcie obrad komisji
Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o godz. 16.20 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

……………………………

