
Protokół Nr 45/18/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 11 maja 2018 roku 

w sali konferencyjnej 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 Anita Dziwoń – przewodnicząca GKRPA w Sitkówce-Nowinach  

(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. Analiza tematu dot. zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

3. Sprawy różne. 

4. Wnioski i opinie komisji. 

5. Zamknięcie obrad komisji. 

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

 

Ad. 2  

Analiza tematu dot. zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

Przewodnicząca GKRPA opowiedziała na temat zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa ta obliguje 

do przeprowadzenia konsultacji społecznych w każdym z sołectw odnośnie m.in. ilości pkt 

sprzedażowych. Po konsultacjach Rada Gminy podejmie stosowną uchwałę adekwatną do zmian w 

w/w ustawie. 

 

Ad. 3 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się: 



 z pismem mieszkańca Szewc (do wiadomości Rady Gminy) -  zażalenie na postanowienie do 

SKO w Kielcach  

 z pismem mieszkanki Nowin adresowanym do Wójta Gminy, skierowanym również do Rady 

Gminy dot. umorzenia nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych wychowawczych. 

 

Ad. 4 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja wypracowała wniosek adresowany do Wójta Gminy: 

 Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia działająca przy Radzie Gminy 

Sitkówka-Nowiny wnioskuje do Pana Wójta o zawnioskowanie do Sołtysów z terenu gminy 

oraz do Przewodniczącej Zarządu Osiedla Nowiny o zwołanie zebrań wiejskich oraz zebrania 

osiedlowego w celu zaopiniowania projektów uchwał Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w 

sprawie: 

 ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny miejsc sprzedaży i 

podawania alkoholu, 

 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

UZASADNIENIE: 

 W dniu 13 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny pan Sebastian 

Nowaczkiewicz skierował do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pismo z informacją, że w dniu  

9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych, która nakłada na rady gminy obowiązek podjęcia uchwał dot.: 

 ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny miejsc sprzedaży i 

podawania alkoholu, 

 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Do pisma załączone były projekty w/w uchwał. Podjęcie nowych uchwał w przedmiotowej 

sprawie przez rady gmin jest konieczne do dnia 9 września 2018 r. 

Powyższe pismo Wójta Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy, skierowała do Komisji 

Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia w celu analizy i sporządzenia wniosku. 

 Zgodnie z art. 12 ust. 5 cyt. ustawy, rady gmin przed podjęciem w/w uchwał, zasięgają 

opinii jednostki pomocniczej gminy.  



Zgodnie z zapisami Statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny, zebrania 

wiejskie i osiedlowe zwołuje, odpowiednio: Sołtys i Przewodniczący, m.in. na wniosek Wójta 

Gminy.  

 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowanie: 5 głosów „za, 0 głosów „przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

 

Komisja wypracowała wniosek opinię do Rady Gminy: 

 Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia działająca przy Radzie Gminy 

Sitkówka-Nowiny nie podziela poglądów mieszkańca gminy w sprawie podjęcia uchwały w 

sprawie zwolnień lub ulg za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowanie: 5 głosów „za, 0 głosów „przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 5 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Marcin Wojcieszyński o godzinie 10.30 

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. Zbigniew Pyk           .......................................................................... 

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

4. Łukasz Gryń           .......................................................................... 

5. Andrzej Kasperek                ........................................................................... 


