
Plan pracy komisji 

Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

działającej przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

na I półrocze 2017 r. 

 

Miesiąc Temat spotkania 
Zaproszeni 

goście 

Styczeń 

 

1. Profilaktyka zdrowotna: 

-    zadania publiczne na rzecz mieszkańców np. przesiewowe 

badania poziom cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, słuchu  

2. Propozycje usprawnienia funkcjonowania SZPOZ  

w Nowinach i filii w Sitkówce 

3. Zapoznanie się z zakresem usług świadczonych przez SZPOZ 

w Nowinach i filię w Sitkówce  

4. Sprawy różne 

5. Wnioski i opinie komisji 

 

 

 

 

 

Dyrektor SZPOZ 

Luty 

 

1. Realizacja inwestycji na terenie gminy Sitkówka-Nowiny - 

informacja za rok 2016 

2. Propozycje inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców 

3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych - przeznaczenie środków finansowych na konkretne 

działania z zakresu profilaktyki 

4. Sprawy różne 

5. Wnioski i opinie komisji 

 

Kierownik 

Referatu 

Budownictwa  

i Inwestycji 

 

Przewodnicząca 

GKRPA 

 

Marzec 

 

1. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy 

Sitkówka-Nowiny ze szczególnym uwzględnieniem obiektów 

publicznych - informacja za rok 2016 

2. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy 

 kierunki działania mające na celu zmniejszanie przestępczości 

i wypadkowości wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

3. Analiza ,,Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny  

z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami 

 

Komendant 

Gminny OSP 

 

Kierownik 

Posterunku Policji 

w Nowinach 



prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok" 

4. Sprawy różne 

5. Wnioski i opinie komisji 

Kwiecień 

 

1. Funkcjonowanie SZPOZ w Nowinach i filii w Sitkówce 

 informacja finansowa za rok 2016 

 kondycja finansowa placówki w 2017 roku 

 programy profilaktyczne i ich realizacja w 2017 roku 

2. Działalność GOPS na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 

 informacja za rok 2016 

 formy pomocy osobom potrzebującym 

3. Sprawy różne 

4. Wnioski i opinie komisji 

 

Dyrektor SZPOZ 

 

 

Kierownik GOPS 

 

Maj 

 

1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury ,,Perła" w Nowinach 

w 2017 roku - plan i kierunki działania 

3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy  

Sitkówka-Nowiny za rok 2016 

4. Sprawy różne 

5. Wnioski i opinie komisji 

Dyrektor  

i pracownicy 

GOK 

 

Skarbnik Gminy 

Czerwiec 

 

1. Analiza programu ,,Wakacje w Gminie" 

2. Działalność świetlic w Woli Murowanej i w Szewcach 

3. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2017 roku 

4. Sprawy różne 

5. Wnioski i opinie komisji 

 

Dyrektor GOK 

 

 

Przewodniczący komisji w przypadkach uzasadnionych zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 

posiedzenia, a także możliwość wprowadzenia pod obrady zagadnienia wynikające z aktualnej sytuacji. 

       

      Przewodniczący komisji 

      Marcin Wojcieszyński 

 

 

 


