
Protokół Nr 40/17/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 20 grudnia 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 Sitkówka-Nowiny 

 Pani Anita Dziwoń – Przewodnicząca GKRPA w Sitkówce-Nowinach 

 Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska. 

(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. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

Gminy Sitkówka Nowiny w minionym okresie 2017 roku: 

 realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania nadużywania alkoholu i narkotyków, 

 tematyka programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach 

oświatowych na 2018 rok 

3. Analiza projektu budżetu na 2018 rok. 

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

5. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2018 roku. 

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  

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

Gminy Sitkówka Nowiny w minionym okresie 2017 roku  

Przewodnicząca GKRPA pani Anita Dziwoń przedstawiła sprawozdanie z działalności 

komisji. Szczegółowo opowiedziała o przedsięwzięciach, które zorganizowano i 

sfinansowano ze środków komisji. Członkowie komisji rozmawiali również o 

przyszłorocznym budżecie GKRPA i potrzebach. 

 

Ad. 3 

Analiza projektu budżetu Gminy na 2018 rok 

Radni w dalszym ciągu analizowali projekt budżetu gminy. Projekt budżetu Gminy Sitkówka-

Nowiny był analizowany również na poprzednim posiedzeniu komisji bezpieczeństwa Gminy 

Sitkówka-Nowiny. Część Radnych ubolewa jednak, że nie było wzorem lat ubiegłych spotkań 

z Wójtem, kierownikami referatów Urzędu Gminy, dyrektorami jednostek organizacyjnych. 

Odbyło się co prawda jedno spotkanie w dniu 13 grudnia, ale nie miało ono charakteru 

dyskusji i propozycji ewentualnych zmian. Było to spotkanie informacyjne, na którym został 

omówiony projekt budżetu. Członkowie komisji długo dyskutowali na temat budżetu. 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji raz z panią Skarbnik i panem Waśko omówili projekty uchwał 

przygotowane na zbliżającą się sesję Rady Gminy.  

 

Ad. 5 

Opracowanie planu pracy na I półrocze 2018 roku. 

Plan pracy stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja wypracowała  n/w opinię na temat budżetu gminy na 2018 rok: 



 Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia działająca przy Radzie 

Gminy Sitkówka-Nowiny po zapoznaniu się i analizie projektu budżetu na 2018 rok 

negatywnie opiniuje zaproponowany projekt budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny. Ze 

względu na fakt, że od dłuższego czasu ceny usług szybko idą w górę obawiamy się, 

że poziom wykonania niektórych inwestycji może być zagrożony, ponieważ kwoty 

przeznaczone w budżecie na 2018 rok są zbyt małe.   

  

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych. 

Wynik głosowania „za” 4 głosów, „przeciw „0” głosów, wstrzymało się „0” głosów. 

Radny Pyk i Podczasiak opuścili wcześniej posiedzenie komisji wobec powyższego nie brali 

udziału w głosowaniu w/w opinii. 

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Marcin Wojcieszyński  

o godzinie 13.00 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                ........................................................................... 


