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Protokół Nr 44/18/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji,  Zagospodarowania Przestrzennego  

i Gospodarki Komunalnej 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 26 lutego 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 – nieobecny radny 

Waldemar Kasprzyk) oraz zaproszeni goście: 

 Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

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

Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pani Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy. 

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

 

Ad. 1     

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 8.15 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Informacja nt. zimowego stanu dróg na terenie Gminy. 

3. Inwestycje w Gminie. 

4. Zagospodarowanie przestrzenne 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. 4 głosy „za”) przez członków komisji. 

 

Ad. 2 

Informacja nt. zimowego stanu dróg na terenie Gminy 

Dyrektor Tomasz Błaszczyk przedstawił koszty związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, 

które stanowi załącznik do protokołu. 

Radni rozmawiali o kotłowni w Nowinach związanych z jakością dostarczanego opału, metod i 

sposobu opalania i wytwarzania ciepła dla mieszkańców. 

 

Ad. 3 

Inwestycje w Gminie 

Kierownik Andrzej Waśko przedstawił informację dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych na 

terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, która stanowi załącznik do protokołu. 



 2 

Radni rozmawiali o powracającym problemie jakim jest powstająca dziura w mostku w okolicy 

skrzyżowania w drodze na cementownię 3. 

 

Ad. 4  

Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie 

Członkowie komisji omawiali z kierownikiem Waśko temat przestrzennego zagospodarowania terenu 

w gminie, związany z przeznaczeniem gruntów. Radni zwrócili uwagę na sprawę wykupu działki w 

msc. Szewce. Kierownik Andrzej Waśko poinformował, że na owej działce znajdują się zabudowania, 

które na własny koszt usunie obecny właściciel przed podpisaniem aktu notarialnego, co dodatkowo 

nie obciąży budżetu gminy. 

 

Ad. 5  

Analiza materiałów na sesję rady 

Radni przeanalizowali i omawiali materiały na sesję rady gminy. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne  

Członkowie komisji zapoznali się z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-

Nowinach w sprawie skargi na kierownika GOPS. 

 

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. 9.45 zamknął 

posiedzenie komisji. 

 

Na tym protokół zakończono.  

Protokołował: Artur Podczasiak – przewodniczący komisji.  

 

Data i podpisy członków komisji: 

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

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

3. Michał Kurtek              ………………………….., 

4. Zbigniew Pyk  ………..………………..... 


