
Protokół Nr 41/17/KOŚ 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

odbytego w dniu 21 grudnia 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 Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach, 

 Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy.  

(Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

 

Ad.1  

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący otworzył posiedzenie komisji o godz. 10.00, powitał członków komisji oraz 

przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza projektu budżetu Gminy na 2018 rok. 

3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

4. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2018 roku. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji. 

7. 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. 3  

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Pan Andrzej Waśko omówił projekty uchwał przygotowane na sesję Rady Gminy przez referat 

Infrastruktury, Inwestycji Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne  

Pan Andrzej Waśko przedstawił drugą wersję zestawienia kosztów zadania „Rozbudowa Kotłowni 

C.O. w Osiedlu Nowiny w latach 2004-2018” (po zmianach planowanych w dniu 28.12.2017 r. 

- w/w zestawienie stanowi załącznik do protokołu do wglądu w biurze rady 

 

Ad. 2  

Analiza projektu budżetu Gminy na 2018 rok 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska omówiła autopoprawki wprowadzone przez Wójta 

Gminy Sitkówka-Nowiny do projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz odpowiadała na pytania 

członków komisji w zakresie projektu budżetu na 2018 rok. 

 

Ad. 3 – c.d. 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 



Kierownik CUW w Nowinach Ryszard Kusak omówił projekt uchwały w sprawie rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń, oraz odpowiadał na pytania 

radnych w tym temacie. 

 

Ad. 4 

Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2018 roku 

Radni opracowali plan pracy komisji na I półrocze 2018 roku, który stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja wypracowała na posiedzeniu n/w wniosek adresowany do Wójta Gminy i Rady Gminy: 

 Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami działająca przy 

Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny po zapoznaniu się i analizie projektu budżetu na 2018 rok 

pozytywnie opiniuje zaproponowany projekt budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych 

Wynik głosowania: „za”- 3 głosy, „przeciw - 1 głos, „wstrzymało się” - 0 głosów. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o  godz. 12.00 zamknął 

posiedzenie  komisji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokolant: Waldemar Kasprzyk –przewodniczący komisji. 

   

Data i podpisy członków komisji: 

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

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

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

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


