
Protokół Nr 34/17/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 28 czerwca 2017 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Marcin Wojcieszyński udział wzięli członkowie 

komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu) oraz 

zaproszeni goście: 

 Pan Jacek Kania - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

 Pani Ewa Mazur – Zastępca Wójta Gminy 

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 10.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza programu ,,Wakacje w Gminie". 

3. Działalność świetlic w Woli Murowanej i Szewcach. 

4. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2017 roku. 

5. Analiza materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji (tj. 6 głosów ,,za"). 

 

Ad. 2  

Analiza programu ,,Wakacje w Gminie" 

Pan Dyrektor Kania przedstawił członkom komisji plan programu ,,Wakacje w Gminie". Opowiedział 

o planowanych zajęciach, wycieczkach, które mają być organizowane przez Gminę. Świetlice w 

Nowinach, Woli Murowanej i Szewcach będą funkcjonowały jak dotychczas, ale będzie szeroki 

wybór proponowanych zajęć. Opowiedział również o placach zabaw na terenie gminy, głównie w 

Szewcach. W ostatnim czasie odbyła się kontrola inspektora, który wykazał szereg nieprawidłowości 

stwarzających realne zagrożenie dla dzieci. Nakazał wręcz zamknięcie placu zabaw i usunięcie 

urządzeń. Dyrektor wykonał kilka najpotrzebniejszych napraw, żeby plac mógł funkcjonować.    

 

Ad. 3 

Działalność świetlic w Woli Murowanej i Szewcach 

Dyrektor GOK opowiedział o działalności świetlic mu podległych oraz o najpilniejszych potrzebach 

świetlic. 



 

Ad. 4 

Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2017 roku 

Członkowie komisji opracowali plan pracy na II półrocze 2017 roku. Stanowi on załącznik do 

protokołu.  

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję 

Radni dokonali szczegółowej analizy przedstawionych projektów uchwał. 

Pani Ewa Mazur Zastępca Skarbnika Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmiana w budżecie gminy na 2017 rok. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Spraw różnych nie było. 

 

Ad.7 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała żadnej opinii ani wniosków. 

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Marcin Wojcieszyński  

o godzinie 12.00 zamknął posiedzenie komisji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Marcin Wojcieszyński - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej 

i Zdrowia 

 

Data i podpisy członków komisji: 

1. Marcin Wojcieszyński         .......................................................................... 

2. Małgorzata Wójtowicz   .......................................................................... 

3. Zbigniew Pyk    .......................................................................... 

4. Artur Podczasiak    .......................................................................... 

5. Łukasz Gryń    .......................................................................... 

6. Andrzej Kasperek                ........................................................................... 


