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Protokół Nr 40/17/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji,  Zagospodarowania Przestrzennego  

i Gospodarki Komunalnej 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 24 października 2017 roku 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Artur Podczasiak udział wzięli członkowie 

komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

oraz zaproszeni goście: 

 Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. 

 (lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 

 

Ad. 1     

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 8.00 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił projekt porządku 

obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Przedzimowy przegląd dróg. 

3. Analiza materiałów na sesję rady. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie obrad komisji. 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 

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

komisji. 

 

Ad. 2    

Przedzimowy przegląd dróg 

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk przedstawił wykaz dróg gminnych, za 

które odpowiedzialny jest ZGKiM. 

- w/w wykaz stanowi załącznik do protokołu 

 

Ponadto za chodniki na terenie Osiedla Nowiny również odpowiedzialny jest ZGKiM. 

Pozostałe drogi przebiegające przez teren gminy podlegają powiatowi i województwu. 

Radni dopytywali o działanie kotłowni w Nowinach. Od piątku kotłownia rozpoczęła 

dodatkowe opalanie miałem węglowym.  

Według kierownika Referatu Infrastruktury (…) pana Andrzeja Waśko w przyszłym tygodniu 

będą uzupełniane ubytki w drogach. Radni zaapelowali o odśnieżanie i posypywanie dróg w 

soboty i niedziele. 

 

Ad. 3 

Analiza materiałów na sesję rady 

Radni przeanalizowali materiały na sesje rady w dniu 24 października br.  
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Ad. 4  

Sprawy różne 

Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców bloku nr 16 z ul. Białe Zagłębie w Nowinach. 

Po zapoznaniu się radnych z przepisami, przedstawionymi przez kierownika Andrzeja Waśko, 

odnośnie parkowania i dojazdu do klatki pojazdów uprzywilejowanych ustalono, że ZGKiM 

przestawi donice zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali wniosków ani opinii.  

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodniczący Pan Artur Podczasiak wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 9.10 

zamknął posiedzenie komisji. 

 

Na tym protokół zakończono.  

Protokołował: Artur Podczasiak – przewodniczący komisji.  

 

Data i podpisy członków komisji: 

1. Artur Podczasiak         ………..……………….., 

2. Eugeniusz Czerwiak   ………..……………….., 

3. Waldemar Kasprzyk   ………..……………….., 

4. Michał Kurtek              ………………………...., 

5. Zbigniew Pyk    ………..………………... 


