
Protokół Nr 38/17/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 23 października 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 Paweł Grad – Kierownik Posterunku Policji w Nowinach 

 Pani Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy, 

 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ 

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 9.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków 

oraz zaproszonych gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Podsumowanie akcji ,,Wakacje w Gminie". 

3. Działalność Przychodni Nowiny SPZOZ i filii w Sitkówce: 

 plan, propozycje i realizacja umów kontraktowych zawartych z NFZ, 

 informacja z realizacji programów profilaktycznych finansowanych z budżetu 

Gminy Sitkówka-Nowiny. 

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

5. Sprawy różne - m.in. sprawy bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym na terenie 

gminy 

6. Wnioski i opinie komisji. 

7. Zamknięcie obrad komisji. 

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

 

Ad. 2  

Podsumowanie akcji ,,Wakacje w Gminie" 

Dyrektor GOK Perła przygotował pisemne sprawozdanie z ,,Wakacji w Gminie Sitkówka-

Nowiny 2017 rok". Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. 



 

Ad. 3 

Działalność Przychodni Nowiny SPZOZ i filii w Sitkówce 

Pan dyrektor SPZOZ Jacek Chudzicki przedstawił radnym informację dotyczącą działalności 

Przychodni Nowiny SPZOZ i filii w Sitkówce. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji omówili projekty uchwał przygotowane na zbliżającą się sesję Rady 

Gminy. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne - m.in. sprawy bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym na terenie 

gminy 

Na posiedzenie komisji zaproszony został Kierownik Posterunku Policji w Nowinach  

p. Paweł Grad. Opowiedział o działalności Policji. Posterunek nasz podlega pod Komisariat 

Policji w Chęcinach. Z ubolewaniem należy podkreślić, że na terenie trzech gmin tj. 

Sitkówka-Nowiny, Chęciny, Piekoszów, nad bezpieczeństwem czuwa jeden patrol. Są co 

prawda służby ponadnormatywne, na które Rada Gminy przyznaje co roku środki. Do 

obecnej chwili wykorzystano połowę kwoty tj. 5 tys. zł. Służby ponadnormatywne 

wykorzystywane są głównie w dni weekendowe lub podczas imprez kulturalnych, 

sportowych.  

Radni zgłaszali również problemy dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych sołectwach 

jak i całej gminie. Kierownik wskazał, że można to łatwo zrobić nie wychodząc z domu. 

Funkcjonuje już Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i każde zgłoszenie weryfikowane 

jest przez policjantów. 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała żadnej opinii ani wniosków. 

 

Ad. 7 

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


