
Protokół Nr 44/17/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 20 kwietnia 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 – 

nieobecny radny Andrzej Kasperek) oraz zaproszeni goście: 

 Pan Paweł Grad – kierownik Posterunku Policji w Nowinach, 

 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni nowiny SPZOZ, 

 Pani Agnieszka Stępień – pracownik Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, 

 Pani Małgorzata Wójtowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. 

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 13.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy - kierunki działania mające na celu 

zmniejszanie przestępczości i wypadkowości wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

3. Analiza ,,Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pożytku 

publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 

rok". 

4. Funkcjonowanie Przychodni Nowiny SPZOZ i filii w Sitkówce: 

 informacja finansowa za rok 2017, 

 kondycja finansowa placówki w 2018 roku, 

 programy profilaktyczne i ich realizacja w 2018 roku. 

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. 4 głosy ,,za") 

 

Ad. 2  

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy - kierunki działania mające na celu 

zmniejszanie przestępczości i wypadkowości wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 



Kierownik Posterunku Policji w Nowinach przytoczył następujące kwestie: 

 zmiana dyżurów funkcjonariuszy (informacja jest na stronie Urzędu GMiny - jest to 

poniedziałek i piątek); 

 na etacie w Nowinach pracuje 2 funkcjonariuszy - dzielnicowych z rejonu gm. Piekoszów, 

którzy mają przejść do Komisariatu w Chęcinach, zaś w Nowinach będzie 2 funkcjonariuszy 

przypisanych do Nowin i tu będą pracować, patrolować; 

 sztab Policji w Kielcach doraźnie kieruje dodatkowe patrole z Kielc na teren Gminy  

Sitkówka-Nowiny. 

Członkowie komisji interweniowali również w sprawie ul. Szewskiej, gdzie notorycznie przekraczana 

jest prędkość przez użytkowników jezdni. Kolejny zgłaszany problem to skrzyżowanie drogi 

wojewódzkiej i ul. Przemysłowej. Kierownik zobowiązał sią zareagować w tej sprawie. Problemem 

jest wadliwa synchronizacja świetlna.  

 

Ad. 3 

Analiza ,,Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pożytku publicznego 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok" 

Program współpracy przedstawiła pani Agnieszka Stępień. Radni zadawali pytania odnośnie 

sprawozdania i planów na 2018 rok.  

- w/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 4 

Funkcjonowanie Przychodni Nowiny SPZOZ i filii w Sitkówce  

Dyrektor Nowiny SPZOZ Jacek Chudzicki opowiedział o bieżącej działalności przychodni oraz o 

planowanych inwestycjach i podejmowanych krokach w celu dalszego rozwoju. Dyrektor przedstawił 

sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że przychodnia zamknęła rok 2016 z zyskiem 174 zł. 

Radni poruszali po raz kolejny kwestię obstawienia dyżurów lekarskich i odejścia z pracy dr ... 

Dyrektor odpowiedział radnym, że to była decyzja lekarza jak również nie spełniał wymogów 

formalnych (brak specjalizacji).  

Radny Gryń zapytał o filię w Sitkówce. Dyrektor odpowiedział, że lekarze będą tam dyżurować tylko 

2 razy w tygodniu, ale będzie szukał do września rozwiązania. Poinformował jednak, że jedną z metod 

zarządzania jest likwidacja, gdyż filia jest nierentowna.  

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję rady 

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

 

 



Ad. 6 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się:  

 pismo dot. propozycji Statutu Rady Seniorów,  

 pismo mieszkańca Szewc - nawiązanie do poprzednich pism – dot. zwolnień z opłaty 

śmieciowej; 

 pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach (pismo adresowane do Wójta Gminy, do 

wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy) dot. zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 0377T w msc. Wola Murowana oraz przebudowy drogi powiatowej nr 0376T wraz z 

budową chodnika w msc. Kowala. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała żadnych wniosków i opinii. 

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Marcin Wojcieszyński o godzinie 15.00 

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. Łukasz Gryń            .......................................................................... 

3. Artur Podczasiak           .......................................................................... 

4. Zbigniew Pyk           .......................................................................... 

 


