
Protokół Nr 48/18/KB 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 27 sierpnia 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: 

 Pani Monika Gruszczyńska – pracownik ds. Obronny i OC Urzędu Gminy  

(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. Zadania Gminy w sytuacjach kryzysowych: 

 zapobieganie i przeciwdziałanie żywiołom - informacja za I półrocze 2018 roku, 

 działalność Zespołu Reagowania Kryzysowego 

3. Analiza informacji z realizacji prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych 

w minionym okresie 2018 roku + stan zatrudnienia. 

4. Analiza realizacji wniosków zgłoszonych przez komisję w I półroczu 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. 5 głosów ,,za"). 

 

Ad. 2  

Zadania Gminy w sytuacjach kryzysowych  

Radni dyskutowali o zadaniach Gminy w sytuacjach kryzysowych. Niektórzy mają 

doświadczenie w tej kwestii ze względu na udział w zdarzeniach zabezpieczanych przez straż 

pożarną i przytaczali realne przykłady. 



Na posiedzeniu komisji była obecna również Pani Monika Gruszczyńska - inspektor ds. 

obronnych i obrony cywilnej. Przedstawiła ona sprawozdanie z działalności Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego, które stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 3 

Analiza informacji z realizacji prac wykonywanych przez pracowników 

interwencyjnych w minionym okresie 2018 roku + stan zatrudnienia  

Radni analizowali sprawozdanie z działalności pracowników interwencyjnych przygotowane 

przez dyrektora ZGKiM w Nowinach oraz informację o stanie zatrudnienia pracowników 

interwencyjnych, które stanowią załączniki do protokołu. 

 

Ad. 4 

Analiza realizacji wniosków zgłoszonych przez komisję w I półroczu 2018 roku 

Członkowie komisji omawiali wnioski zgłaszane przez członków komisji. Komisja w danym 

okresie złożyła jeden wniosek: 

 Wniosek o zwołanie zebrań wiejskich oraz zebrania osiedlowego w celu 

zaopiniowania projektów uchwał Rady Gminy w sprawie punktów sprzedaży 

alkoholu. 

Członkowie komisji wypracowali natomiast opinie: 

 Opinia w sprawie skargi na kierownika GOPS w Sitkówce-Nowinach, 

 Opinia pozytywna nt. wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach w sprawie 

przydzielenie środków finansowych w wysokości 25.000 zł na zakupy inwestycyjne 

zawarte we wniosku. 

 

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 z: 

 pismem od pani reprezentującej rodziców zawodników GKS Nowiny rocznik 2004 

(adresowane do Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy) - prośba o 

dofinansowanie w wysokości 2.000 zł transportu dzieci i zawodników GKS Nowiny 



na obóz sportowy;  

 pismem od Prezesa OSP w Kowali (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 

Rady Gminy) - prośba o przekazanie kwoty 6.500 zł na zakup defibrylatora; 

 pismem od mieszkańca Kielc (pismo adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 

Rady Gminy) dot. zmiany nr 21 do mpzp gminy; 

 pismem od mieszkańców msc. Szewce dot. zmiany nr 21 do mpzp gminy; 

 pismem od Zarząd Klubu Seniora (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady 

Gminy) - prośba o przyznanie dotacji celowej dla ZGKiM z przeznaczeniem na zakup 

wykładziny do pomieszczeń klubu; 

 pismem od mieszkańców Trzcianek (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 

radnego Grynia, Rady Gminy) dot. spalania odpadów w piecu przez sąsiadkę;   

 pismem ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. oświadczeń majątkowych 

składanych na koniec kadencji. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała żadnych wniosków i opinii. 

 

Ad. 8 

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

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

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

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


