
Protokół Nr 44/18/KOŚ 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

odbytego w dniu 22 marca 2018 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 Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pani Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy, 

 Pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy, 

 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. 9.00, powitał członków komisji oraz 

przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Zimowe utrzymanie dróg – podsumowanie minionego okresu 2017/2018. 

3. Prace grup interwencyjnych  (m.in. informacja o stanie zatrudnienia, pracach wykonywanych 

przez pracowników). 

4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

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. 2 

Zimowe utrzymanie dróg – podsumowanie minionego okresu 2017/2018 

Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach przedstawił informację nt. utrzymania 

zimowego dróg gminnych – „Akcja zima 2017/2018”. 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad. 3 

Prace grup interwencyjnych  (m.in. informacja o stanie zatrudnienia, pracach wykonywanych 

przez pracowników) 

Pan Tomasz Błaszczyk przedstawił informację nt. pracy grupy robót publicznych na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny w okresie od października 2017 r. do marca 2018 r.  

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

 



Członkowie komisji zapoznali się z informacją o stanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych  

przygotowaną przez panią Grażynę Górecką kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw 

Społecznych Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Członkowie komisji przeanalizowali materiały na sesję rady. 

Pani Ewa Mazur i pan Andrzej Waśko omówił zadania inwestycyjnych, które znalazły się w 

projekcie uchwały zmian budżetowych. 

Pan Sławomir Sobczyk udzielił informacji nt. projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony i 

zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok”. 

 

Ad. 5 

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. 6 

Wnioski i opinie komisji 

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

wiadomości Wójta Gminy: 

 Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami działająca przy 

Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny 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 4 radnych. 

Wyniki głosowania: 4 głosy „za, 0 głosów „przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o  godz. 11.00 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                         …………………………… 


