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Protokół Nr 47/18/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji,  Zagospodarowania Przestrzennego  

i Gospodarki Komunalnej 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 16 maja 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, 

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

 

Ad. 1     

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 14.30 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Ocena stanu inwestycji bieżących w Gminie. 

3. Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie. 

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 głosów „za”) przez członków komisji. 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję rady 

Pan Andrzej Waśko przedstawił zakres zmian  inwestycji w związku z przygotowanymi projektami 

uchwał na sesję nadzwyczajną. Inwestycje przebiegają bez opóźnień i na bieżącą są kontrolowane 

przez pracowników Urzędu Gminy.  

 

Ad. 2  

Ocena stanu inwestycji bieżących w Gminie 

Radni zwrócili się z prośbą o przeczyszczenie kanalizacji na Osiedlu Nowiny wraz z przyłączeniami 

do bloków oraz kanałami burzowymi.  

Radni omówili także sprawy inwestycji w Markowiźnie, Zagrodach, Szewcach, Woli Murowanej, 

Bolechowicach, Nowinach tj. drogi, place zabaw, oświetlenie. 

 

Ad. 3   

Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie 

Pan Andrzej Waśko przedstawił informacje nt. zagospodarowania przestrzennego w Gminie. 

 

Ad. 5  

Sprawy różne  

Przewodnicząca komisji Artur Podczasiak przedstawił członkom komisji opinie Komisji 

Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie pisma mieszkańca Szewc dot. zwolnień z 

opłaty śmieciowej. 

Członkowie Komisji Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 

zgadzają się z opinię Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia i nie podzielają 
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poglądów mieszkańca gminy w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zwolnień lub ulg za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

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. 15.30 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  ………..………………..... 


