
Protokół Nr 51/18/KOŚ 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

odbytego w dniu 11 października 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, 

 Pani Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy. 

 (Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

 

Ad.1  

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący otworzył posiedzenie komisji o godz. 7.30, 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 2018 rok. 

3. Podsumowanie „Programu usuwanie azbestu w gminie” minionym okresie 2018 rok. 

4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

5. Sprawozdanie z działalności komisji za minionym okres 2018 roku. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. 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 2018 rok 

Pan Sławomir Sobczyk przedstawił informację z realizacji ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz 

„Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Sitkówka-

Nowiny na rok 2018”. 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 



 

Ad. 3 

Podsumowanie „Programu usuwanie azbestu w gminie” minionym okresie 2018 rok 

Pan Sławomir Sobczyk przedstawił informację z realizacji „Programu usuwanie azbestu w gminie 

Sitkówka-Nowiny w 2018 rok” . 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy 

Na sesji rady gminy zwołanej na dzień 18 października br. w porządku obrad nie ma żadnych 

projektów uchwał.  

Pan Sławomir Sobczyk poinformował, że zostały przygotowane projekty uchwal dot. dzierżawy, 

przejęcia działek pod drogi gminne, nadania nazwy ulic oraz przekazania do MZWiK sieci.  

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności komisji za minionym okres 2018 roku 

Przewodniczący komisji Waldemar Kasprzyk przedstawił „Sprawozdanie z działalności Komisji 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami działającej przy Radzie Gminy 

Sitkówka-Nowiny za okres styczeń-październik 2018 rok”. Powyższe sprawozdanie zostanie 

przedstawione podczas sesji rady w dniu 18 października br. 

- w/w sprawozdanie  stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 6 

Sprawy różne  

Pan Sławomir Sobczyk udzielił informacji nt. dalszych działań w temacie:  

 substancji niebezpiecznych na działce przy ul. Perłowej w Nowinach – tj. najemca posesji 

wywiózł część substancji z terenu nieruchomości. Starostwo Powiatowe interweniuje w celu 

dalszego wywozu pozostałych odpadów; 

 gruzowiska zlokalizowanego na działce przy ul. Przemysłowej w Nowinach – tj. od najemcy 

posesji uzyskano informacje, iż zlokalizowane odpady na działce są pozyskiwane zgodnie z 

wydanym zezwoleniem. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja na posiedzeniu nie wypracowała opinii ani wniosków. 

 



Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Waldemar Kasprzyk o godz. 8.30 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                         …………………………… 


