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Protokół Nr 45/18/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji,  Zagospodarowania Przestrzennego  

i Gospodarki Komunalnej 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 23 marca 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 

 (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. Inwestycje w Gminie. 

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. 4 głosy „za”) przez członków komisji. 

 

Ad. 2 

Inwestycje w Gminie 

Radni zaapelowali o jak najszybsze posprzątanie dróg po okresie zimowym. Wg pana Andrzeja 

Waśko drogi i chodniki będą posprzątane. Za poszczególne drogi odpowiedzialni są właściciele dróg. 

Ponadto radni zaapelowali o bieżące czyszczenie studzienek deszczowych na terenie gminy, gdyż brak 

bieżącego utrzymania przepustowości spowoduje zapchanie, a co się z tym wiąże, wysokie koszty 

naprawy. 

Radni także zwracali uwagę na zapadający się asfalt przy łączeniu z kostką na ulicy Białe Zagłębie. 

Kolejno Radni wskazali na poprawę altany grillowej, która został częściowo zdewastowana. 

Następnie Radni wskazali na zapadającą się drogę od ulicy Przemysłowej w kierunku Trzcianek w 

okolicy hurtowni opon używanych - prawdopodobnie zapada się z powodu złego utwardzenia po 

wykonanej inwestycji kanalizacyjnej.  

Kolejnym tematem jest uzupełnienie ubytków w drogach gminnych tłuczniem i asfaltem. 
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Kierownik Andrzej Waśko przedstawił informację dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych na 

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

 

Ad. 3 

Analiza materiałów na sesję rady 

Radni omówili materiały na bieżącą sesję.  

Duże kontrowersje budziły zmiany w inwestycjach, które były zaplanowane na rok 2018.  

Wg. Przedstawionych przez kierownika wyjaśnień sytuacja spowodowana jest małą ilością ofert 

przetargowych, a także znaczne przekroczenie środków przeznaczonych na te cele, co z kolei może 

wynikać z możliwości pozyskania pieniędzy z funduszy unijnych.  

Radni poprosili pana kierownika o przygotowanie wyceny sygnalizatora świetlnego, który będzie 

uruchamiał czerwone światło po przekroczeniu prędkości obowiązującej w danym miejscu. 

 

Ad. 4  

Sprawy różne  

Członkowie komisji zapoznali się: 

 z pismem mieszkanki Nowin dot. przebiegu procesu korespondencji z GOPS (dot. złożonej 

skargi na kierownika GOPS); 

 z pismem z Biura Poselskiego Posła RP Jarosława Sachajko - prośba o podjęcie uchwały w 

sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izba 

Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki do ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o 

Izbach Rolniczych; 

 z pismem od Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach - prośba o przydzielenie środków 

finansowych w wysokości 25.000 zł na zakupy inwestycyjne 

(radni wypracowali w temacie w/w pisma opinię - opinia znajduje się w pkt 6 porządku obrad 

komisji). 

 

Ad. 5  

Wnioski i opinie komisji 

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

wiadomości Wójta Gminy: 

 Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej pozytywnie 

opiniuje wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach w sprawie przydzielenie 

środków finansowych w wysokości 25.000 zł na zakupy inwestycyjne zawarte we wniosku. 

Jedocześnie członkowie komisji zwracają się z prośbą, aby w przyszłości takie wnioski  

w  pierwszej kolejności dyrektorzy placówek oświatowych kierowali do Kierownika CUW  

w Nowinach, celem zaopiniowania co do ich zasadności. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 
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Wyniki głosowania: 5 głosów „za, 0 głosów „przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodniczący Pan Artur Podczasiak wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 9.20 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  ………..………………..... 


