
Protokół Nr 39/17/KOŚ 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

odbytego w dniu 20 października 2017 r. 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Waldemar Kasprzyk 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 stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

 

Ad.1  

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący otworzył posiedzenie komisji o godz. 14.00, powitał członków komisji oraz 

przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Informacja na temat realizacji „Programu Ochrony i Zapobiegania bezdomności zwierząt 

domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” w minionym okresie 2017 roku. 

3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie obrad komisji. 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji (tj. 4 głosy „za”). 

 

Ad. 2  

Informacja na temat realizacji „Programu Ochrony i Zapobiegania bezdomności zwierząt 

domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” w minionym okresie 2017 roku 

Pan Sławomir Sobczyk przedstawił informację z realizacji „Programu Ochrony i Zapobiegania 

bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017”, przygotowaną 

przez panią Monikę Urbańską-Milcarz pracownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy oraz odpowiadał na pytania radnych w tym 

zakresie. 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

Pan Sobczyk poinformował, że środki na realizację „Programu Ochrony i Zapobiegania 

bezdomności zwierząt (…)” zapewnione są w budżecie danego roku kalendarzowego i w 2018 roku 

na realizację tego Programu trzeba będzie ogłosić – jak corocznie – nowy przetarg. 

 

Ad. 3 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Członkowie komisji wraz z panem Andrzejem Waśko przeanalizowali materiały na sesję,  

w szczególności zmiany budżetowe dotyczące inwestycji w gminie. 

 

 



Ad. 4 

Sprawy różne  

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała wniosków ani opinii. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o  godz. 15.30 zamknął 

posiedzenie  komisji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

   

Data i podpisy członków komisji: 

1. Waldemar Kasprzyk                    …………………………… 

2. Andrzej Kasperek                   …………………………… 

3. Renata Krzysiek-Nowakowska    …………………………… 

4. Renata Posłowska                         …………………………… 


