
Protokół Nr 36/17/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 30 sierpnia 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 Tomasz Błaszczyk - Dyrektor ZGKiM w Nowinach 

 Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska  

 Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik 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. Informacja o stanie zatrudnienia w ramach grupy prac interwencyjnych 

3. Analiza informacji z realizacji prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych. 

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji. 

7. Zamknięcie obrad komisji. 

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

 

Ad. 2  

Informacja o stanie zatrudnienia w ramach grupy prac interwencyjnych 

Przewodniczący komisji odczytał pismo przygotowane przez panią Grażynę Górecką - 

kierownika Referatu Organizacyjnego dotyczące stanu zatrudnienia pracowników 

interwencyjnych. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 3 

Analiza informacji z realizacji prac wykonywanych przez pracowników 

interwencyjnych 



Dyrektor ZGKiM pan Tomasz Błaszczyk przedstawił informację na temat prac grup 

interwencyjnych. Stanowi ona załącznik do protokołu.  

Radni zgłaszali również drobne uwagi i sugestie dotyczące gminy i poszczególnych sołectw 

jak np. montaż koszy na śmieci 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji wraz z panem Andrzejem Waśko przeanalizowali materiały na zbliżającą 

się sesję Rady Gminy.  

W sprawie zmian w budżecie wypowiedziała się Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-

Kusińska, która szczegółowo je omówiła.  

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała żadnej opinii ani wniosków. 

 

Ad. 7 

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                ........................................................................... 


