
 

Protokół Nr 37/17/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 25 września 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: 

 Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy 

 Pan Tomasz Bucki – pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska 

 Pani Katarzyna Ludwicka - pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

 Pani Janina Michalska – radca prawny Urzędu Gminy  

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 8.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków 

oraz zaproszonych gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Składanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2018 rok.  

3. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. 

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  

Składanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2017 rok.  

Radni nie złożyli żadnego wniosku do budżetu, który dotyczyłby zakresu tematyki  

i działalności komisji. 

 

Ad. 3 

Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku 

Radni wraz z panią Skarbnik przeanalizowali informacje z wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2017 roku.  

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji szczegółowo omówili projekty uchwał przygotowane na zbliżającą się 

sesję Rady Gminy. 

Pani Skarbnik opowiedziała o proponowanych zmianach w budżecie i WPF.  

Pan Tomasz Bucki przedstawił założenia projektu OZE, a także budowy ścieżki rowerowej. 

Kwota przetargu 2-krotnie przewyższyła zaplanowane środki. 

Pani Katarzyna Ludwicka wyjaśniała kwestie dotyczące budowy lub modernizacji dróg. 

Radni dopytywali dlaczego niektóre drogi tak długo są przygotowywane do realizacji. Pani 

Ludwicka wyjaśniała, że wiele dróg było nieuregulowanych prawnie np. tereny nie były 

przekształcone pod budowę i trzeba było ten stan zmienić. Droga w Bolechowicach będzie 

robiona etapami. Najpierw kanalizacja deszczowa w 2018 roku, a później kolejne etapy. 

Kwoty przetargu znacznie przewyższają zaplanowane środki, jest długi czas oczekiwania na 

dokumenty w różnych urzędach.  

Pani Janina Michalska - radca prawny oraz Pan Sławomir Sobczyk wyjaśniali kwestię 

uchwały dotyczącej bezdomności zwierząt. Gmina zgodnie z ustawą o bezdomności nie może 

nakładać obowiązku uiszczania opłat, karać właścicieli czy obciążać jakimikolwiek opłatami. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała żadnej opinii ani wniosku.     



 

Ad. 7 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Marcin Wojcieszyński  

o godzinie 11.00 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                ........................................................................... 


