
Protokół Nr 47/18/KOŚ 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

odbytego w dniu 19 czerwca 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 …….– przedstawiciel koła łowieckiego, 

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Andrzej Waśko – kierownik 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. Wyjazd w teren do uczestników konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda – Przyjazna 

środowisku” –– komisja wyjazdowa. 

3. Opracowanie planu pracy na II półrocze 2018 roku. 

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. 5 

Sprawy różne  

Pan ……….. przedstawił członkom komisji informacje nt. dzikich zwierząt robiących szkody w 

uprawach rolnych (zboża, ziemniaki, łąki). Poinformował obecnych jakie koło łowieckie podejmuje 

działania w celu odstraszenia zwierząt oraz dzielił również informacji nt. szacowania szkód na 

danym terenie.  

 

Ad. 2 

Wyjazd w teren do uczestników konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda – Przyjazna 

środowisku” 

Członkowie  komisji zapoznali się z listą osób zgłoszonych do udziału w konkursie gminnym 

„Piękna i bezpieczna zagroda – Przyjazna środowisku” – wpłynęły 3 zgłoszenia. 

Następnie członkowie komisji wyjechali w teren do uczestników konkursu. Dokumentację 

fotograficzną wykonała Pani Kamila Uherik. Następnie wyłoniono laureatów. 



(Lista laureatów oraz dokumentacja fotograficzna stanowią załączniki do protokołu). 

 

Ad. 3 

Opracowanie planu pracy na II półrocze 2018 roku 

Członkowie komisji opracowali plan pracy na okres lipiec-październik 2018 r.  

- plan pracy stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Radni zapoznali się z materiałami na sesję, która ma się odbyć w dniu 27 czerwca br. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne – c.d. 

Następnie członkowie komisji zapoznali się:  

1. pismem Dyrektora Przychodni Nowiny SPZOZ (adresowane do Przewodniczącej Rady 

Gminy oraz do wiadomości Radnych Gminy) dot. podejmowanej działalności 

Przewodniczącej Rady Gminy dot. ochrony zdrowia w gminie + odpowiedź Przewodniczącej 

Rady Gminy 

2. pismo Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny (adresowane do Wspólnoty Mieszkaniowej Parkowa 7 

Nowiny, do wiadomości Rady Gminy)  dot.  drogi dojazdowej do bloku, 

3. pismo z Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach dot. przekazanie 

uchwały Nr XLIV/623/18 Sejmiku Woj. Św. z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie podziału 

obszaru woj. św. na okręgi wyborcze. 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Wniosków ani opinii nie wypracowano. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o  godz. 12.15 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                         …………………………… 


