
Protokół Nr 43/18/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 20 marca 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 Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach  

 Pani Kamila Zatorska – Główna Księgowa GOPS w Sitkówce-Nowinach 

 Pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy Sitkówka-Nowiny 

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 10.45 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny ze szczególnym 

uwzględnieniem obiektów publicznych - informacja za rok 2017. 

3. Działalność GOPS na terenie gminy Sitkówka-Nowiny: 

 informacja za rok 2017 

 formy pomocy osobom potrzebującym 

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  

Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny ze szczególnym 

uwzględnieniem obiektów publicznych - informacja za rok 2017 

Przewodniczący Komisji odczytał przygotowane przez Komendanta Gminnego sprawozdanie 

dotyczące stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

- w/w sprawozdanie stanowi pkt 7 porządku obrad sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w dniu 

23.03.2018 r. 

 



Ad. 3 

Działalność GOPS na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 

Pan kierownik Marcin Król przedstawił w formie dokumentu sprawozdanie z działalności  

i sprawozdanie finansowe. Działalność GOPS finansowana jest z budżetu państwa, budżetu Gminy 

oraz ze środków pozabudżetowych. Dokumenty te zawierają opis każdej formy pomocy społecznej 

realizowanej w tutejszym GOPS z wyszczególnieniem ile osób korzystało i jakie środki finansowe 

każda z form pomocy pochłonęła. 

GOPS realizuje następujące formy pomocy osobom w trudnej sytuacji: 

 usługi opiekuńcze 

 opłaty za Domy Pomocy Społecznej 

 zasiłki celowe, specjalne, pomoc rzeczowa 

 zasiłki okresowe 

 program ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" 

 inne formy pomocy społecznej 

 dodatki mieszkaniowe 

 zasiłki stałe 

 opłaty za schronienie i ośrodki interwencji kryzysowej 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 zasiłki i stypendia socjalne 

 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Kierownik opowiedział Radnym o największej obecnie bolączce GOPS jaką jest opłata ok. 100 tys. zł 

rocznie za pobyt w ośrodku nieletniej kobiety z dwójką dzieci. 

Zwiększono również liczbę opiekunek do 16 osób.  

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji omówili projekty uchwał przygotowane na zbliżającą się sesję Rady Gminy. 

Projektu uchwał finansowych omówiła pani Ewa Mazur. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się: 

 z pismem mieszkanki Nowin dot. przebiegu korespondencji z GOPS (dot. skargi złożonej na 

kierownika GOPS); 



 z pismem z Biura Poselskiego Posła RP Jarosława Sachajko - prośba o podjęcie uchwały w 

sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb 

Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki do ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o 

Izbach Rolniczych; 

 z pismem od Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach - prośba o przydzielenie środków 

finansowych w wysokości 25.000 zł na zakupy inwestycyjne 

(radni wypracowali w temacie w/w pisma opinię  - opinia znajduje się w pkt 6 porządku obrad 

komisji) 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja wypracowała n/w opinię:  

 Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia działająca przy Radzie Gminy 

Sitkówka-Nowiny pozytywnie opiniuje wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Nowinach w sprawie przydzielenie środków finansowych w wysokości 25.000 zł na zakupy 

inwestycyjne zawarte we wniosku. 

Jedocześnie członkowie komisji zwracają się z prośbą, aby w przyszłości takie wnioski  

w pierwszej kolejności dyrektorzy placówek oświatowych kierowali do Kierownika CUW  

w Nowinach, celem zaopiniowania co do ich zasadności. 

W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych. 

Wyniki głosowania: 6 głosów ,,za", 0 głosów ,,przeciw", 0 głosów ,, wstrzymujących się". 

 

Ad. 7 

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


