
Protokół Nr 9/19/KI 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 29 lipca 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 - nieobecni radni: 

Piotr Piotrowicz, Marcin Wojcieszyński) oraz zaproszeni goście: 

 Pan Witold Mroczek – pracownik ds. pozyskiwania środków zewnętrznych  

(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. Wyłonienie laureatów konkursów gminnych. 

3. Sprawy różne. 

4. Wnioski i opinie komisji. 

5. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, tj. przez 3 członków komisji.  

 

Ad. 3  

Sprawy różne 

Radni z panem Witoldem Mroczkiem omówili możliwość skorzystania z dofinansowania do wymiany 

pieców na paliwo stałe na piece gazowe i piece na paliwa stałe klasy V. Pan Mroczek poinformował, 

że każdy może skorzystać z dofinansowania zgodnie z zapisami regulaminu przyjętego przez Radę 

Gminy w formie uchwały.  

 

Ad. 2 

Wyłonienie laureatów konkursów gminnych 

Członkowie komisji ocenili uczestników konkursów gminnych: 

 „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku” -  wpłynęło 2 zgłoszenia, 

  „Najpiękniejsze podwórko lub obejście w domkach jednorodzinnych” -  wpłynęło 5 zgłoszeń,  

 „Najpiękniejsze otoczenie bloku mieszkalnego” -  wpłynęło 3 zgłoszenia, 

a następnie wyłonili laureatów poszczególnych konkursów. 



Nagrody w powyższych konkursach zostaną wręczone w Nowinach w dniu 31 sierpnia br. podczas 

Święta Nowin, o czym nagrodzeni zostaną powiadomieni przez pracownika Referatu Infrastruktury, 

Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska. 

(Lista zgłoszeń i lista laureatów stanowią załączniki do protokołu) 

 

Ad. 4 

Wnioski i opinie komisji 

Na posiedzeniu nie wypracowano wniosków ani opinii. 

 

Ad. 5 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Artur Podczasiak o godzinie 16.00 

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

3. Krzysztof Seweryn          …………………………. 

 

 


