
Protokół Nr 2/KB/19 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 25 stycznia 2019 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

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

Zdrowia wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu) 

oraz zaproszeni goście: 

 Pan Andrzej Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy, 

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 9.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków 

oraz zaproszonych gości a nstępnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza materiałów na sesję rady. 

3. Funkcjonowanie Przychodni Nowiny  SPZOZ i filii w Sitkówce (informacja finansowa 

za rok 2018, programy profilaktyczne na 2019 rok, prognozy finansowe i inwestycyjne 

na 2019 rok). 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (tj. 5 głosów „za”) przez członków komisji. 

 

Ad. 2  

Analiza materiałów na sesję rady 

Pierwszym gościem zaproszonym na posiedzenie komisji była kierownik Andrzej Waśko. 

Wraz z panem kierownikiem poruszano temat odśnieżania ulic w miejscowości Trzcianki.  

Z uwagi na śliską nawierzchnię poproszono o posypanie piaskiem odśnieżanej ulicy.  

Pan Waśko poinformował o tym, że w temperaturze poniżej -10 stopni C ulice nie są 

posypywane solą ponieważ nie nastąpi jej rozpuszczenie. 



Rozmawiano również na temat budowy chodnika w miejscowości Trzcianki oraz obowiązku 

posadowienia kanału światłowodowego wzdłuż chodnika. 

Kolejnym tematem były place zabaw na terenie gminy. Pan Waśko poinformował, że zostaną 

ogłoszone przetargi co do wszystkich placów zabaw na terenie gminy. 

Rozmawiano na temat wstawienia tabliczek informacyjnych wraz z numerami na ul. Leonów 

i w kierunku przejścia podziemnego pod torami w miejscowości Trzcianki. 

Dodatkowo Pan Waśko poinformował, że budowa skrzyżowania przy Basenie Perła 

rozpocznie się gdy pozwolą na to warunki pogodowe. 

Kolejnym omówionym tematem była budowa masztu telekomunikacyjnego. Pan Waśko 

poinformował o tym, że Urząd Gminy w ciągu 14 dni ustosunkuje się do decyzji wydanej 

przez Starostę Kieleckiego o pozwoleniu na budowę w/w masztu. Dodatkowo Pan Kierownik 

poinformował, że przedstawiciele inwestora zapewniali o tym, że maszt nie będzie generował 

szkodliwego promieniowania i że są w stanie prowadzić pomiary w każdym wskazanym 

miejscu. 

 

Kolejnym gościem zaproszonym na posiedzenie była pani Ewa Mazur Zastępca Skarbnika 

Gminy, która wyjaśniła zmiany w budżecie gminy oraz w wieloletniej prognozie finansowej.  

Poinformowała, że realizacja programów zdrowotnych odbywać się będzie w ramach dotacji 

celowej i dotacji podmiotowej. 

 

Ad. 3 

Funkcjonowanie Przychodni Nowiny  SPZOZ i filii w Sitkówce  

(informacja finansowa za rok 2018, programy profilaktyczne na 2019 rok, prognozy 

finansowe i inwestycyjne na 2019 rok) 

Z uwagi na nieobecność Dyrektora Jacka Chudzickiego oraz braku możliwości 

przygotowania przez SPZOZ pełnej informacji finansowej za 2018 rok  powyższy pkt 

zostanie omówiony na posiedzeniu komisji w miesiącu lutym br. 

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

 z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód dot. uchwał Rady Gminy w sprawie 

warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji ogólnej; 



 od mieszkańców Szewc (pismo do wiadomości Rady Gminy, adresowane do SKO w 

Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny) - odwołanie od decyzji; 

 od radnej Renaty Posłowskiej i mieszkańców Kowali Małej (pismo adresowane do 

Wójta Gminy i Rady Gminy) dot. wybudowania placu zabaw w Kowali Małej; 

 od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Kielcach - 2 pisma - 

Postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych; 

 od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jst. 

 

Ad. 5 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący  Krzysztof Seweryn o godzinie 

11.00 zamknął posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Krzysztof Seweryn - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki 

Społecznej i Zdrowia 

 

Data i podpisy członków komisji: 

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

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

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

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

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

 

 

 


