
Protokół Nr 1/18 

z posiedzenia wspólnego 

Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

i 

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

odbytego w dniu 20 grudnia 2018 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, udział wzięli członkowie Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i 

Zdrowia oraz członkowie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wg 

załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Nieobecna 

radna Renata Posłowska) oraz zaproszeni goście: 

 Pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy, 

 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 projektu budżetu gminy na 2019 rok. 

3. Bieżąca działalności i funkcjonowanie Przychodni Nowiny SPZOZ. 

4. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2019 roku. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków obydwóch komisji. 

 

Ad. 2  

Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok 

Pierwszym gościem była pani Ewa Mazur. Radni analizowali projekt budżetu, a głównie 

sprawę wniesienia autopoprawek do budżetu.  



W ramach zmian jest przeniesiona dalsza część przebudowy remizy OSP w Szewcach w 

wysokości 700.000 zł przy całej kwocie 1.572.029 zł.  

Kolejną zmianą są wydatki bieżące - zostały zmniejszone o 60.000 zł a dołożona ta kwota jest 

na modernizację oświetlenia ulicznego. 

Trzecia zmiana dotyczy dotacji celowej na budowę parkingu przy ul. Przemysłowej. 

Z powodu tych zmian zmienia się kwota deficytu na 5.966.951 zł oraz zwiększono wysokość 

zaciągniętego kredytu do kwoty 8.931.951,06 zł. 

Radni przeanalizowali zmiany budżetu przewidziane na najbliższą sesję. 

Kolejnym gościem był kierownik Andrzej Waśko, który odpowiadał na pytania radnych w 

sprawach inwestycji. Poruszony był temat przebudowy drogi powiatowej w Woli Murowanej, 

przebudowy skrzyżowania przy basenie „Perła”, a także przebudowa skweru naprzeciwko 

przychodni. Ponadto radni rozmawiali o remoncie ciągów pieszo-jezdnych w Trzciankach. 

Radni poruszyli temat dofinasowania do wymiany pieców. Należy zaznaczyć, że w miejscu 

gdzie już jest nitka gazu lub w najbliższej perspektywie będzie wybudowana to w tym 

przypadku dofinansowanie obejmuje wymianę tylko na piec gazowy. Stawka dofinansowania 

nie zmienia się z obowiązującej do tej pory, tj. 3.000 zł. 

 

Ponadto pan Andrzej Waśko poinformował o kolejnym przetargu ograniczonym dotyczącym 

terenów inwestycyjnych a także odpadach zgromadzonych przy ul. Perłowej.  

W sprawie masztu telekomunikacji, który miał być zbudowany w msc. Zgórsko, kierownik 

poinformował, że sprawa jest w toku i po nowym roku Powiat będzie podejmował decyzję. 

 

Ad. 4 

Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2019 roku 

Członkowie poszczególnych komisji opracowali plan pracy na I półrocze 2019 roku. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie poszczególnych komisji wypracowali n/w opinie w sprawie budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2019 rok przedstawiony przez Wójta Gminy. 

 

 Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny po zapoznaniu się i analizie projektu budżetu na 2019 rok pozytywnie 

opiniuje zaproponowany projekt budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny. 



W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 1 głos. 

 

 Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa po zapoznaniu się i analizie 

projektu budżetu na 2019 rok pozytywnie opiniuje zaproponowany projekt budżetu 

Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych. 

Wyniki głosowania: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 1 głos. 

 

Ad. 3 

Bieżąca działalności i funkcjonowanie Przychodni Nowiny SPZOZ 

Kolejnym zaproszonym gościem był dyrektor ośrodka zdrowia pan Jacek Chudzicki, który 

przedstawił liczbę deklaracji złożonych w Przychodni Nowiny w okresie 2013-2018 roku. 

Radni dopytywali dyrektora o obecna sytuację w służbie zdrowia w Nowinach. 

Wg pana dyrektor sprawa ilości pacjentów jest dynamiczna co oznacza, że w jednym dniu jest 

bardzo dużo pacjentów i brakuje „wolnych numerków”, a kolejnego dnia są wolne godziny. 

Pan dyrektor zapewnił, że w chwili obecnej nie ma problemów z obsadzeniem podstawowej 

opieki zdrowotnej. Opiekę pediatryczną w chwili obecnej pełni 3 lekarzy w określonych 

godzinach. 

Dyrektor Chudzicki przedstawiła informacje nt. 

 zasad bezpłatnej opieki zdrowotnej, 

 rejestracji internetowej (6 osób do 1 lekarza), 

 rejestracji telefonicznej (po godz. 8.00 ok. 4 miejsc na 1 lekarza), 

 wizyt domowych, 

Radni pytali o przychodnię w Sitkówce, która została skontrolowana przez Sanepid. W 

zaleceniach stwierdzono nieprawidłowości z tytułu braku odpowiednich pomieszczeń 

gospodarczych, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, co z kolei nie jest zgodne z prawdą, 

ponieważ taki podjazd jest. Jest utrudniony dojazd do podestu. Należy również wymienić 

nawierzchnie w salach na bezszczelinowe, a także inne wymagające naprawy w celu poprawy 

estetyki pomieszczeń.  

Pan dyrektor został ukarany mandatem. W chwili obecnej będzie zmuszony do czasowego 

zamknięcia oddziału Przychodni w Sitkówce. O tej decyzji został poinformowany pan wójt i 

czasowe zamknięcie nastąpi od 1 stycznia 2019 roku. 



Pan dyrektor przekazał informację o umiejscowieniu tablic informacyjnych przy budynkach 

zdrowia. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia wspólnego, przewodniczący  Komisji Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Artur Podczasiak o godzinie 13.40 zamknął posiedzenie 

wspólne Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Artur Podczasiak - Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa 

 

Data i podpisy członków komisji: 

1. Krzysztof Seweryn           ………………………… 

2. Tadeusz Kucharczyk        ………………………… 

3. Damian Milewski             ………………………… 

4. Halina Musiał                   ………………………… 

5. Artur Podczasiak              ………………………… 

6. Piotr Piotrowicz                ………………………… 

7. Marcin Wojcieszyński      ………………………… 

 

 

 


