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Protokół Nr 48/18/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji,  Zagospodarowania Przestrzennego  

i Gospodarki Komunalnej 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 27 czerwca 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 Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca 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. 9.30 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Mienie komunalne w Gminie. 

3. Działalność ZGKiM w Nowinach. 

4. Opracowanie planu pracy Komisji na okres lipiec-październik 2018 roku. 

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 głosów „za”) przez członków komisji. 

 

Ad. 2 

Działalność ZGKiM w Nowinach 

Dyrektor Tomasz Błaszczyk przedstawił sprawozdanie dotyczące działalności ZGKiM a także ilość 

lokali będących w administracji ZGKiM, który stanowi załącznik do protokołu.  

Radni zwrócili się z prośbą o bieżący przegląd placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy 

podległych ZGKiM. 

 

Ad. 4 

Opracowanie planu pracy Komisji na okres lipiec-październik 2018 roku 

Radni przeanalizowali i opracowali plan pracy na okres od lipca do października 2018 roku. 

- plan pracy komisji stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji przeanalizowali materiały na sesję rady gminy. 

 

Ad. 3  

Mienie komunalne w Gminie 

Pan Sławomir Sobczyk przedstawił sprawozdanie z zakresu mienia komunalnego w Gminie Sitkówka-

Nowiny, który sanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 6  

Sprawy różne  

Spraw różnych nie było. 

 

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. 10.30 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  ………..………………..... 


