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Protokół Nr 43/18/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji,  Zagospodarowania Przestrzennego  

i Gospodarki Komunalnej 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 29 stycznia 2018 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 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, 

 Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach. 

 (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. Działalność ZGKiM w Nowinach. 

4. Inwestycje w Gminie. 

5. Analiza materiałów na sesję rady. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. 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. 3 i Ad. 4 

Działalność ZGKiM w Nowinach 

Inwestycje w Gminie 

Komisja rozpoczęła obrady od przeglądu, wraz z dyrektorem ZGKiM w Nowinach Tomaszem 

Błaszczykiem, obiektu kotłowni w Nowinach. Jest to obiekt nowy i w chwili obecnej sprawny. 

Ponadto radni skontrolowali obiekt altany grillowej w Nowinach. Niestety co do altany radni 

zauważyli niedociągnięcia w jej wykonaniu: 

 brak rynny na odcinku 1 m (za grillowiskiem), 

 brak obróbki blacharskiej przy orynnowaniu, co w konsekwencji spowodowuje gnicie 

elementów drewnianych, 

 brak rusztu na grillowisku, 

 brak regulaminu i odpowiedniego oznaczenia o monitorowaniu tego obiektu. 

Kolejnym tematem jest brak uzupełnienia ubytków na ul. Kwarcytowej w msc. Szewce, co było 

niejednokrotnie zgłaszane do Urzędu. 
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Następnie radni wnieśli swoje zastrzeżenia co do utwardzenia skarpy przy nowopowstałym 

miasteczku ruchu drogowego w Nowinach. Ten mankament powinien być usunięty wraz z budową 

ogrodzenia siłowni zewnętrznej. 

Pan kierownik zadeklarował się, że w/w usterki zostaną usunięte. 

 

Ad. 2  

Gospodarka komunalna w Gminie 

Dyrektor Tomasz Błaszczyk przedstawił informacje nt. mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie. 

 

Ad. 5  

Analiza materiałów na sesję rady 

Pan Sławomir Sobczyk omówił projekty uchwały przygotowane na sesje rady gminy. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne  

Członkowie komisji zapoznali się ze skargą na kierownika GOPS w Sitkówce-Nowinach i nie 

wypracowali opinii w tej sprawie.  

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali wniosków ani opinii.   

 

Ad. 8 

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    ………..………………... 


