
Protokół Nr 42/18/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 23 lutego 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: 

 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ 

 Pani Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy  

 Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska 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. Profilaktyka zdrowotna: 

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

ciśnienia tętniczego, słuchu.  

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

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

Sitkówce.  

5. Realizacja inwestycji na terenie gminy Sitkówka-Nowiny - informacja za rok 2017. 

6. Propozycje inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 

7. Analiza materiałów na sesję rady. 

8. Sprawy różne 

9. Wnioski i opinie komisji  

10. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji (tj. 5 głosów ,,za").  

W czasie głosowania nieobecny był Radny Zbigniew Pyk, który pojawił się na sali  

o 8.30. O tej godzinie salę opuścił zaś Radny Artur Podczasiak ze względu na sprawy służbowe. 

 

 



Ad. 2  

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

poziom cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, słuchu  

Dyrektor Przychodni SPZOZ w Nowinach przedstawił programy profilaktyczne na rok 2018 

zaplanowane do realizacji ze środków Urzędu Miasta Kielce oraz Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Część konkursów na realizację programów zostało już rozstrzygnięte.  

 

Ad. 3 

Propozycje usprawnienia funkcjonowania Przychodni Nowiny SPZOZ i filii w Sitkówce 

Radni rozmawiali z dyrektorem na temat obaw odnośnie zabezpieczenia dyżurów lekarskich. 

Dopytywali czy to prawda, że lekarze noszą się z zamiarem odejścia z przychodni. Dyrektor 

stwierdził, że nikt z lekarzy nie odchodzi. Radni w imieniu mieszkańców zgłaszali również problem z 

gabinetem Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej. Pacjenci nie są zadowoleni z tejże usługi. 

Dyrektor poinformował, że świadczy ją prywatny podmiot, ale zobowiązał się porozmawiać z 

właścicielem. Dyrektor poinformował, że zatrudnił kolejnego lekarza pediatrę. 

 

Ad. 4 

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

Sitkówce  

W 2018 roku w ramach umowy z NFZ realizowane będą następujące świadczenia: 

 Poradnia Ginekologiczno - Położnicza, 

 Poradnia Rehabilitacyjna, 

 Podstawowa Opieka Zdrowotna. 

Udzielane są również porady diabetologiczne i kardiologiczne ale w ramach podstawowej opieki, 

ponieważ SPZOZ nie może nadal liczyć na kontrakt z NFZ w celu porad specjalistów. 

 

Ad. 5 

Realizacja inwestycji na terenie gminy Sitkówka-Nowiny - informacja za rok 2017 

Następnym gościem w sali posiedzeń był pan Andrzej Waśko. Głównym tematem rozmów  

z Kierownikiem były inwestycje zrealizowane bądź podjęte do realizacji w minionym roku - 2017. 

Kierownik Waśko odpowiedział również na wszystkie zadane przez Radnych pytania.  

 

Ad. 6 

Propozycje inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 

Członkowie komisji rozmawiali z Kierownikiem na temat możliwości poprawy bezpieczeństwa 

głównie na drogach biegnących po terenie naszej gminy. Kierownik wytłumaczył, iż wiele z tych dróg 

jest powiatowych i inwestycje na nich może wykonywać Powiatowy Zarząd Dróg. Komisja 



Bezpieczeństwa niejednokrotnie wnioskowała o różne rozwiązania na drogach mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa, ale Powiatowy Zarząd Dróg odrzucił wszystkie. Głównym tematem na tym 

posiedzeniu komisji była przebudowa skrzyżowania ulic przy Basenie ,,Perła". W budżecie gminy 

zostały zabezpieczone środki, ale ze względu na fakt, że jest to skrzyżowanie drogi gminnej z 

powiatową resztę środków miałby dołożyć PZD. Kierownik poinformował, że będzie rozmawiał z 

PZD, ale z tego co wie obecnie w ich budżecie nie ma środków na tą inwestycję. 

 

Ad. 7 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji przeanalizowali materiały na sesję rady. 

 

Ad. 8 

Sprawy różne 

W sprawach różnych dyskutowano na temat skargi na kierownika GOPS i pisma z jakim kierownik 

zwrócił do Rady Gminy dot. tejże skargi 

 

Ad. 9 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała żadnych wniosków i opinii. 

 

Ad. 10 

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


