
Protokół Nr 12/19/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 22 października 2019 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Artur Podczasiak 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 Tomasz Błaszczyk –  dyrektor ZGKiM w Nowinach. 

(lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu) 

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał członków komisji, zaproszonych 

gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Przedzimowy przegląd dróg. 

3. Analiza materiałów na sesję rady. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, tj. przez 5 członków komisji.  

 

Ad. 2 

Przedzimowy przegląd dróg 

Dyrektor ZGiM przedstawił informację dot. zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie 

Sitkówka-Nowiny, która stanowi załącznik do protokołu. 

Ponadto dyrektor Błaszczyk poinformował o złożonym przez niego wniosku do budżetu na 20202 rok 

w sprawie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na podwoziu ciągnika, który będzie wyposażony w: 

 kosiarkę z wysięgnikiem, 

 pług do odśnieżania, 

 osprzęt ładowarkowy, 

 zamiatarkę. 

Członkowie komisji pozytywnie opiniują złożony wniosek przez dyrektora ZGKiM. 

 

 

http://bip.nowiny1.beep.pl/userfiles/file/Rada%202018-2023/Komisje-protoko%C5%82y/Komisja%20Inwestycji%20/Za%C5%82_1-22_10_2019.pdf


Ad. 3 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji przeanalizowali materiały na najbliższą sesję rady, która odbędzie się w dniu  

28 października 2019 r. 

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Kierownik Andrzej Waśko przedstawił realizację inwestycji przebiegających w Gminie Sitkówka-

Nowiny, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Na posiedzeniu nie wypracowano wniosków ani opinii. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie 16.15 

zamknął posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Artur Podczasiak - Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa. 

 

Data i podpisy członków komisji: 

1. Artur Podczasiak              ………………………… 

2. Piotr Piotrowicz               ………………………… 

3. Renata Posłowska             ………………………… 

4. Krzysztof Seweryn         ………………………… 

5. Marcin Wojcieszyński    ………………………… 

 

 

http://bip.nowiny1.beep.pl/userfiles/file/Rada%202018-2023/Komisje-protoko%C5%82y/Komisja%20Inwestycji%20/Za%C5%82_2-22_10_2019.pdf

