Protokół Nr 12/KB/19
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 24 październik 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:
•

Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy,

•

Pan Andrzej Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska,

•

Pan Michał Piast – Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ,

•

Pan Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny,

•

Pan Magdalena Świąder – pracownik GOK „Perła” w Nowinach.

(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. Podsumowanie akcji ,,Wakacje w Gminie".
3. Informacja nt. zagospodarowania budynku GOK „Perła” w Nowinach (m.in.
dokonane zakupy i koszty zakupów).
4. Analiza materiałów na sesję rady.
5. Sprawy różne.
6. Wnioski i opinie Komisji.
7. Zamknięcie obrad Komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (tj. 5 głosów „za”) przez członków komisji.

Ad. 3
Informacja nt. zagospodarowania budynku GOK „Perła” w Nowinach (m.in. dokonane
zakupy i koszty zakupów)

Dyrektor GOK „Perła” w Nowinach pan Jacek Kania nie mógł uczestniczyć w dzisiejszym
posiedzeniu komisji. W związku z powyższym w/w temat zostanie przeniesiony na
posiedzenie komisji w miesiącu grudniu 2019 r.

Ad. 4
Analiza materiałów na sesję rady
Pierwszym gościem była Skarbnik Gminy która wyjaśniła zmiany w budżecie,
wynikające z zakończenia programu „Rodzina” oraz wpływy ze schroniska młodzieżowego
oraz z cateringu.
Kolejnym gościem był pan Andrzej Waśko. Omówił konieczność opracowania
studium planu zagospodarowania przestrzennego oraz uaktualnienie dokumentacji jak
Strategia Rozwoju Gminy. Omówił proces udzielania dotacji i ilość wymienionych źródeł
ciepła z pieców węglowych . w Pierwszym roku udzielono 16 dotacji, w kolejnym planuje się
udzielenie 27 dotacji i 40 dotacji w trzecim roku.
Kolejnym gościem był Wójta Gminy. Omówiono uchwałę nr RG-XV/153/19 w
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy
Sitkówka-Nowiny.
Następnie omówiono przetarg na sprzedaż działek przy ul Szewskiej. Sporządzono
operat wg którego cena wywoławcza to 100 zł netto/m2. Otwarcie ofert nastąpi pod koniec
listopada.
Wyjaśniona została różnica pomiędzy procedurą sprzedaży działek prywatnych, a działek
sprzedawanych przez instytucje publiczne.
Poruszony został temat montażu fotoradaru na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką.
Pan Wójt omówił sytuacje składowisk odpadów na terenie Gminy, a zwłaszcza składowiska
przy ul. Perłowej. W obecnej chwili toczy się postępowanie przed sądem. Starostwo
Powiatowe prowadzi sprawę przymuszenia administracyjnego właściciela składowiska do
usunięcia i utylizacji odpadów. Jeśli nie odniesie skutku, Starostwo poinformowało o
zastępczym wywiezieniu odpadów. Planowany termin wywozu 2020 rok.
Kolejne składowisko zlokalizowane jest na ul. Składowej. W obecnej chwili trwa
postępowanie administracyjne. Pan Wójt omówił korespondencję do instytucji kontrolnych i
nadzorczych o zabezpieczenie składowiska przez Policję, WFOŚ, Starostwo Powiatowe oraz
właściciela.
Kolejnym gościem był Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Nowinach.

Dyrektor omówił sytuację kadrową w ośrodku zdrowia. Omówił dostępność lekarzy
poszczególnych specjalizacji. Omówił warunki kontraktu z NFZ oraz budżet placówki.
Przedstawiono zakres sprzętowy jakim dysponuje placówka. Rozmawiano o dotacji dla
Ośrodka Zdrowia na remont dachu oraz odwodnienia fundamentów.

Ad. 2
Podsumowanie akcji ,,Wakacje w Gminie"
Ostatnim gościem była Pani Magda Świąder która omówiła program „Wakacje w
Gminie”
W załączeniu do protokołu opis projektu „Wakacje w Gminie” oraz podstawowe przyczyny
konieczności wzrostu cen stawek i opłat za energię cieplną przygotowane prze Dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach.

Ad. 5
Sprawy różne
Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy:
•

od Starosty Kieleckiego - Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia
2019 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT”
do lokalnej wspólnoty samorządowej

•

z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach (pismo adresowane
do radnej Haliny Musiał, po dekretacji Wójta Gminy do Przewodniczącego Rady
Gminy) - odpowiedź na pismo podpisane „zaniepokojeni mieszkańcy” w sprawie
opłaty za GJ

•

od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie - analiza oświadczenia majątkowego
Sekretarza Gminy za 2018 rok

•

ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - analiza oświadczeń
majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy złożonych: w związku z
objęciem funkcji na kadencję 2020-2023 oraz za rok 2018;

•

2 pisma z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. przesłania
aktualnych uchwał w sprawie:
- zasad gospodarowania mieniem komunalnym
- nałożenia opłaty miejscowej
- regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych

•

ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Rady Gminy Nr RG-XIV/144/19 z
dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F".

Ad. 6
Wnioski i opinie.
Na tym posiedzeniu Komisji nie sformułowano żadnych wniosków i opinii.

Ad. 7
Zamknięcie posiedzenia komisji
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Krzysztof Seweryn o godzinie
16.45 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. Halina Musiał

…………………………

5. Artur Podczasiak

…………………………

