Protokół Nr 15/KB/20
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 24 stycznia 2020 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 Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska,

•

Pani Kamila Zatorska – główna księgowa GOPS w Sitkówce-Nowinach,

•

Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska,

•

Pani

Urszula

Antoniak

–

pracownik

Referatu

Infrastruktury,

Inwestycji,

Nieruchomości i Ochrony Środowiska - ds. gospodarki odpadami.
(lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu)

Ad. 1
Otwarcie posiedzenia komisji
Przewodniczący o godz. 11.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków
oraz zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia komisji.

2.

Analiza materiałów na sesję rady.

3.

Realizacja inwestycji na terenie gminy Sitkówka-Nowiny - informacja za rok 2019.

4.

Działalność GOPS w Sitkówce-Nowinach – informacja za rok 2019 (formy pomocy,
informacja finansowa).

5.

Sprawy różne – m.in. temat składowanie odpadów niebezpiecznych na terenie gminy,
temat masztu telekomunikacyjnego w Nowinach.

6.

Wnioski i opinie.

7.

Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (tj. 5 głosów „za”) przez członków komisji.

Ad. 3
Realizacja inwestycji na terenie gminy Sitkówka-Nowiny - informacja za rok 2019

Pierwszym gościem na Komisji był Pan Andrzej Waśko. Poinformował o sytuacji
mieszkańców, którzy będą objęci wywłaszczeniami pod budowę ścieżki rowerowej. Omówił
sytuację wynikającą ze Spec Ustawy, która ma zastosowanie przy budowie ścieżki
rowerowej. Poinformował, że mieszkańcy na podstawie decyzji będą mieli wypłacane
odszkodowania za przesunięcie ogrodzenia by poszerzyć pas ścieżki rowerowej. Problemem
będą podwórka, których ogrodzenia są w pasie drogowym. Wszelkie odszkodowania i
decyzje będą wydawane przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Gościem komisji był
mieszkaniec Gminy, który protestował przeciwko wywłaszczeniu, gdyż jego podwórko
zmniejszy się do rozmiarów, które nie pozwolą parkować samochodu. Ponadto poinformował,
że chce aby wykupiono całe podwórko wraz z domem i zaproponowano jego rodzinie inną
lokalizacje. Pan Waśko wyjaśnił temat pozyskiwania gruntów pod budowę ścieżki i
późniejszych odszkodowań, omówił po raz kolejny Specustawę drogową i inne kwestie z niej
wynikające.
Zapewnił, że zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, których dotyczy bodowa
ścieżki. Na tym spotkaniu zostaną wyjaśnione wszystkie sporne kwestie.

Ada. 5
Sprawy różne
Kolejnym tematem był maszt telekomunikacyjny, który będzie wybudowany w Nowinach, na
podstawie

Ustawy

telekomunikacyjnej.

Decyzja

została

cofnięta

ze

względów

proceduralnych, które to zostały uzupełnione. W obecnej chwili nic nie stoi na przeszkodzie
by maszt został wybudowany.
Kolejnym tematem była budowa 6 budynków w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości
Trzcianki. Starosta stwierdził zgodność z miejscowym planem zagospodarowania.

Ad. 4
Działalność GOPS w Sitkówce-Nowinach – informacja za rok 2019
Kolejnym gościem była Pani Kamila Zatorska.
Omówiła działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach.
W pierwszym punkcie omówiony został budżet jednostki na który składają się zadania
zlecone i zadania własne. Łącznie to kwota ok 12 mln zł. Najwięcej, bo ok 6,5 mln zł to
wydatki na program 500+; potem świadczenia rodzinne ok 2,5 mln zł, program Dobry start
którym zostało objęte 970 dzieci.

Ze środków własnych finansowane są:
- dom pomocy społecznej gdzie w 2019 r przebywało 11 osób,
- usługi opiekuńcze (do ich wykonywania zatrudnionych jest 35 osób),
- zasiłki celowe, okresowe, stałe,
- dożywianie (posiłek w szkole i w domu),
- stypendia socjalne,
- Asystent rodziny,
- piecza zastępcza.

Ada. 5
Sprawy różne – c.d.
Kolejnym tematem była sprawa składowisk odpadów na terenie Gminy.
Komisja została poinformowana, że Starostwo Powiatowe przysłało pismo informujące o
przeprowadzeniu zastępczego usunięcia odpadów ze składowiska przy ul. Perłowej. Jak do tej
pory takie usuniecie nie miało miejsca.
Poruszano temat

przejścia dla pieszych oraz budowy skrzyżowania w okolicy

nowopowstałego marketu Biedronka. Wzrost ruchu pieszego oraz samochodowego powoduje
komplikacje i rodzące się konflikty na linii pieszy – kierowca. Sprawa zostanie skierowana do
Starostwa Powiatowego, który jest Zarządcą drogi.
Następnie członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy:
•

z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - odpis wyroku w sprawie
Skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Nr RG-X/53/03
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia
statutów

jednostek

pomocniczych

Gminy

Sitkówka-Nowiny

(stwierdzenie

nieważności: §19 ust. 1 pkt 3 w części, w jakiej określa, że do kompetencji zebrania
wiejskiego należy wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz § 27 ust. 1 i 2 załączników od 1
do 5 uchwały)
•

od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - Sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez jst w 2019 r.

•

od mieszkańca msc. Zgórsko dot. przejęcia nieodpłatnie przez gminę działki na drogę
dojazdową

•

ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (pismo adresowane do
Urzędu Gminy, po dekretacji do Przewodniczącego Rady Gminy) dot. drogi
wojewódzkiej nr 762 w m. Zgórsko – montaż 4 luster drogowych

•

z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
- Uchwała Nr 16/2020 II Składu Orzekającego RIO z dnia 22.01.2020 r. w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sitkówka-Nowiny
- Uchwała Nr 17/2020 II Składu Orzekającego RIO z dnia 22.01.2020 r. w sprawie
możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej
Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok

Ad. 6
Wnioski i opinie komisji
Na posiedzeniu komisja nie wypracowała żadnych wniosków ani opinii.
Ad. 7
Zamknięcie posiedzenia komisji
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Krzysztof Seweryn o godzinie
13.42 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

…………………………

