
Protokół Nr 7/19/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 23 maja 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: 

 Pana Andrzej Waśko – kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy (pkt 2 i 3 porządku obrad) 

 Jacek Kania – Dyrektor GOK-u w Nowinach 

(lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu) 

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał członków, zaproszonych gości 

oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Ocena stanu inwestycji bieżących w Gminie. 

3. Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie. 

4. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji. 

7. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji. 

 

Ad. 2 i 3 

Ocena stanu inwestycji bieżących oraz zagospodarowanie przestrzenne w Gminie. 

Członkowie Komisji zapoznali się z aktualnym stanem inwestycji przebiegających w Gminie Sitówka-

Nowiny, który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Informację przedstawił Kierownik Andrzej Waśko. 

 

Ad. 4  

Analiza materiałów na sesję Rady Gminy. 

Kolejnym gościem był Dyrektor GOK pan Jacek Kania, który przedstawił informację w sprawie 

działalności GOK, baseny „Perła”. Informacja ta stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 



Komisja wskazała na potrzebę likwidacji starej sceny na placu festynowym. Ponadto radni 

opowiedzieli się za potrzebą rozbudowy basenów letnich. 

Dyrektor Jacek Kania przedstawił zakres inwestycji jakie należy zrealizować w celu poprawy 

infrastruktury GOK. 

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Komisja zwraca się z prośbą do Kierownika Andrzeja Waśko i Wójta Gminy o skierowanie pisma w 

bezpośrednio do WITD w sprawie montażu monitoringu na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką a także 

fotoradaru przed zjazdem na drogę Szewską. 

Ponadto radni zaapelowali o montaż progów zwalniających  i oznakowania przejść dla pieszych. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu wypracowali wniosek w sprawie skierowania pisma w 

bezpośrednio do WITD w sprawie montażu monitoringu na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką a także 

fotoradaru przed zjazdem na drogę Szewską. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie 15.00 

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     ………………………… 

 


