
Protokół Nr 48/18/KOŚ 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

odbytego w dniu 5 lipca 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 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. Wyjazd w teren do uczestników konkursów gminnych „Najpiękniejsze podwórko lub 

obejście w domkach jednorodzinnych” i „Najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego” – 

komisja wyjazdowa. 

3. Wyłonienie laureatów konkursów gminnych. 

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 i  

Wyjazd w teren do uczestników konkursów gminnych „Najpiękniejsze podwórko lub obejście 

w domkach jednorodzinnych” i „Najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego” 

Członkowie  komisji zapoznali się z listą osób zgłoszonych do udziału w konkursach gminnych: 

 „Najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego” -  wpłynęło 5 zgłoszeń, 

 „Najpiękniejsze podwórko lub obejście w domkach jednorodzinnych” -  wpłynęło 9 zgłoszeń. 

Następnie członkowie komisji wyjechali w teren do uczestników konkursów. Dokumentację 

fotograficzną wykonała Pani Aleksandra Janus.  

 

Ad. 3 

Wyłonienie laureatów konkursów gminnych 

Po powrocie do Urzędu Gminy członkowie komisji wyłonili laureatów poszczególnych konkursów. 

Przewodniczący komisji Waldemar Kasprzyk z uwagi na fakt, iż jest mieszkańcem bloku nr 5, który 

został zgłoszony do konkursu na „Najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego” nie brał udziału w 

głosowaniu podczas wyboru laureatów w tej kategorii. 

Nagrody w konkurach: 

 „Najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego”, 

 „Najpiękniejsze podwórko lub obejście w domkach jednorodzinnych”, 



 „Piękna i bezpieczna zagroda – Przyjazna środowisku”, 

zostaną wręczone w Bolechowicach w dniu 19 sierpnia br. podczas Dożynek Gminnych, o czym 

nagrodzeni zostaną powiadomieni przez pracownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska. 

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

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Przewodniczący komisji Waldemar Kasprzyk zgłosił panu kierownikowi Sobczykowi lokalizację 

dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Wniosków ani opinii nie wypracowano. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o  godz. 11.30 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                         …………………………… 


