
Protokół Nr 41/18/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 24 stycznia 2018 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 Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach 

(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. Profilaktyka zdrowotna: 

-    zadania publiczne na rzecz mieszkańców np. przesiewowe badania poziom cukru we krwi, 

ciśnienia tętniczego, słuchu.  

3. Propozycje usprawnienia funkcjonowania Przychodni SPZOZ Nowiny i filii w Sitkówce. 

4. Zapoznanie się z zakresem usług świadczonych przez Przychodnię SPZOZ Nowiny i filię w 

Sitkówce. 

5. Analiza materiałów na sesję rady.  

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  

Profilaktyka zdrowotna: zadania publiczne na rzecz mieszkańców np. przesiewowe badania 

poziom cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, słuchu  

Punkt ten nie został omówiony ze względu na nieobecność zaproszonego dyrektora Przychodni 

Nowiny SPZOZ. 

 

Ad. 3 

Propozycje usprawnienia funkcjonowania Przychodni SPZOZ Nowiny w Nowinach i filii w 

Sitkówce 



Punkt ten nie został omówiony ze względu na nieobecność zaproszonego dyrektora Przychodni 

Nowiny SPZOZ. 

 

Ad. 4 

Zapoznanie się z zakresem usług świadczonych przez Przychodnię SPZOZ Nowiny i filię w 

Sitkówce  

Punkt ten nie został omówiony ze względu na nieobecność zaproszonego dyrektora Przychodni 

Nowiny SPZOZ.  

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję rady 

Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska omówiła projekty uchwał finansowych 

przygotowanych na sesję rady. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Członkowie komisji rozmawiali z kierownikiem GOPS Marcinem Królem nt. skargi złożonej na 

kierownika. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała żadnych wniosków. Wypracowała natomiast opinię na temat skargi na 

kierownika GOPS. 

 

Ad. 8 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Marcin Wojcieszyński  

o godzinie 9.00 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                ........................................................................... 


