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Protokół Nr 42/17/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji,  Zagospodarowania Przestrzennego  

i Gospodarki Komunalnej 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 28 grudnia 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: 

 Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy, 

 Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika 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. Podsumowanie przedsięwzięcia eternit w Gminie. 

3. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2018 r. 

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. 4  

Analiza materiałów na sesję rady 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska omówiła zmiany w sprawie projektu budżetu na 2018 

rok jako autopoprawki Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

Ad. 2    

Podsumowanie przedsięwzięcia eternit w Gminie 

Pan Sławomir Sobczyk przedstawił podsumowanie przedsięwzięcia eternitu w Gminie Sitkówka-

Nowiny, które stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Sobczyk przestawił również sytuację związaną z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy. 

 

Ad. 3 

Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2018 r. 

Radni opracowali plan pracy komisji na I półrocze 2018 roku, który stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 5 

Sprawy różne  

Pan Andrzej Waśko poinformował, że plac zabaw w Nowinach będzie przebudowywany sukcesywnie, 

tzn. w miejsce uszkodzonych nieopłacalnych w zakresie remontu urządzeń, będzie się instalować 

nowe zgodne z opracowanym projektem. 

 

Ad. 4 – c.d. 

Analiza materiałów na sesję rady 

Pan Andrzej Waśko omówił projekty uchwał przygotowane na sesję Rady Gminy przez referat 

Infrastruktury, Inwestycji Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu wypracowali n/w opinię adresowaną do Wójta Gminy i Rady 

Gminy: 

 Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej po 

zapoznaniu się i analizie projektu budżetu na 2018 rok pozytywnie opiniuje zaproponowany 

projekt budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 1 głos. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodniczący Pan Artur Podczasiak wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 9.45 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    ………..………………... 


