
Protokół Nr 47/18/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 21 czerwca 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 Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach  

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

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  

 Pan Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ 

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 11.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza programu ,,Wakacje w Gminie". 

3. Działalność świetlic w Woli Murowanej i w Szewcach. 

4. Opracowanie planu pracy komisji na okres od lipca do października 2018 r. 

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. 5 głosów ,,za"). 

 

Ad. 2  

Analiza programu ,,Wakacje w Gminie" 

Pan Dyrektor Jacek Kania przedstawił członkom komisji plan programu ,,Wakacje w Gminie". 

Opowiedział o planowanych zajęciach, wycieczkach, które mają być organizowane przez Gminę. 

Świetlice w Nowinach, Woli Murowanej i Szewcach będą funkcjonowały jak dotychczas, ale będzie 

szeroki wybór proponowanych zajęć. 

 

 



Ad. 3 

Działalność świetlic w Woli Murowanej i w Szewcach 

Dyrektor GOK oraz panie, które pracują w świetlicach opowiedzieli o działalności świetlic oraz o 

najpilniejszych potrzebach świetlic.  

Dyrektor przedstawił sprawozdanie z działalności świetlic w formie pisemnej co stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 

Opracowanie planu pracy komisji na okres od lipca do października 2018 r. 

Członkowie komisji opracowali plan pracy na okres od lipca do października 2018 roku.  

- w/w plan pracy stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji wraz z panem Andrzejem Waśko omówili projekty uchwał przygotowane na 

zbliżającą się sesję Rady Gminy.  

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

W sprawach różnych na posiedzeniu Komisji obecny był dyrektor SPZOZ w Nowinach Jacek 

Chudzicki, z którym członkowie komisji rozmawiali na temat funkcjonowania przychodni. 

 

Członkowie komisji zapoznali się: 

 z pismem Dyrektora Przychodni Nowiny SPZOZ (adresowanym do Przewodniczącej Rady 

Gminy oraz do wiadomości Radnych Gminy) dot. podejmowanej działalności 

Przewodniczącej Rady Gminy dot. ochrony zdrowia w gminie + odpowiedź Przewodniczącej 

Rady Gminy; 

 z pismem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny (adresowanym do Wspólnoty Mieszkaniowej 

Parkowa 7 Nowiny, do wiadomości Rady Gminy)  dot.  drogi dojazdowej do bloku; 

 pismo Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

nadzorczego w stosunku do uchwały Nr RG-XLIII/536/18 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie 

powołania Komisji w celu zbadania sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej 

prognozy finansowej gminy w okresie od 2015 do 2018 rok. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 



Komisja nie wypracowała żadnych wniosków i opinii. 

 

Ad. 8 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Marcin Wojcieszyński o godzinie 14.30 

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


