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Protokół Nr 41/17/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji,  Zagospodarowania Przestrzennego  

i Gospodarki Komunalnej 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 29 listopada 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 Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, 

 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. Gospodarka komunalna w Gminie. 

3. Analiza projektu budżetu Gminy na 2018 rok. 

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji. 

7. 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. 5  

Sprawy różne 

Członkowie komisji rozmawiali z Wójtem Gminy Sebastianem Nowaczkiewiczem oraz 

dyrektorem ZGKiM Tomaszem Błaszczykiem  na temat awarii kotłowni w listopadzie  br. 

Rozmowa dotyczyła także pracy kotłowni tj. zabezpieczenia na taśmie podającej, 

dodatkowych szyb wizyjnych oraz kamery monitoringu. Gwarancja producenta wynosi 5 lat. 

Pan Błaszczyk poinformował, że pracownicy przeszli szkolenie odnośnie obsługi sprzętu. 

 

Ad. 2    

Gospodarka komunalna w Gminie 

Wraz z kierownikiem kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska panem Andrzejem Waśko omówiono koszty generowane na budowę kotłowni. 

Pan Waśko przedstawił informację dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych na terenie 

Gminy Sitkówka- Nowiny, który stanowi  załącznik 1 do protokołu. 
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Ad. 3 

Analiza projektu budżetu Gminy na 2018 rok 

Członkowie komisji przeanalizowali projekt budżetu na 2018 rok. 

 

Ad. 4  

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji omówili projekty uchwał przygotowane na zbliżającą się sesje Rady 

Gminy. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne – c. d. 

Wraz z panem Waśko radni omówili sprawę ulicy Kwarcytowej, na której znajdują się duże 

ubytki oraz innych dróg gminnych.  

Pan Waśko zobowiązał się do wykonania prac naprawczych dróg. 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali wniosków ani opinii.  

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodniczący Pan Artur Podczasiak wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 9.30 

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    ………..………………... 


