
Protokół Nr 16/KB/20 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 19 luty 2020 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: 

• Marta Herbergier – kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy  

• Bogumiła Kowalczyk - doradca ds. seniorów 

• Michał Piast – p.o. Dyrektora Przychodni nowiny SPZOZ 

• Justyna Skrzypczyk – p.o. Kierownika CUW w Nowinach 

• Andrzej Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy 

• Sławomir Sobczyk – Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości 

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

• Joanna Młynarczyk-Kusińska - Skarbnik Gminy 

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Polityka senioralna w gminie:  

– sprawozdanie z pracy doradcy ds. seniorów 

- karta seniora - uprawnienia 

3. Funkcjonowanie Przychodni Nowiny  (informacja finansowa za rok 2019, programy 

profilaktyczne na 2020 rok, prognozy finansowe i inwestycyjne na 2020 rok)  

4. Analiza materiałów na sesję. 

5. Sprawy różne – m.in. temat przejścia dla pieszych i skrzyżowania w okolicy przystanku 

autobusowego przy ul. Przemysłowej w Nowinach, temat składowiska odpadów 

niebezpiecznych w Nowinach. 

6. Wnioski i opinie komisji. 

7. Zamknięcie obrad komisji. 

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

 

Ad. 2  

Polityka senioralna w gminie (sprawozdanie z pracy doradcy ds. seniorów, karta seniora – 

uprawnienia) 

Pierwszym gościem na Komisji były panie Kowalczyk Bogumiła i Marta Herbergier. Omówiony 

został Program Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny. Najważniejsze kwestie jakie poruszano to: 

1. Statystyka wiekowa mieszkańców Gminy na przestrzeni lat 2018 i 2019 oraz udział osób po 

60 roku życia w populacji Gminy; 

2. Cel i zakres Programu skierowanego do osób powyżej 60 roku życia; 

3. Działalność Klubu Seniora, Chóru Nowina, Koła Gospodyń Wiejskich, 

4. Omówiono Kartę Seniora i wynikające z niej udogodnienia. 



5. Omówiono liczne dostępne możliwości zagospodarowania czasu z jakich mogą korzystać 

seniorzy: zabiegi rehabilitacyjne, kursy, ćwiczenia ruchowe, wyjazdy do teatru czy 

filharmonii, wycieczki, zniżki w sklepach. 

6. Przedstawiono Listę Partnerów programu. 

 

Dodatkowo Pani Bogumiła Kowalczyk omówiła Politykę senioralną Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

 

Ad. 3 

Funkcjonowanie Przychodni Nowiny  (informacja finansowa za rok 2019, programy 

profilaktyczne na 2020 rok, prognozy finansowe i inwestycyjne na 2020 rok) 

Kolejnym gościem był Pan Michał Piast. Przedstawił wynik Finansowy Przychodni za 2019 r. 

Przedstawiona została statystyka pacjentów zapisanych w tutejszej przychodni w latach: 

- 2017 r – 6102 pacjentów, 

- 2018 r. – 6426 pacjentów,  

- 2019 r. – 6782 pacjentów, 

- styczeń 2020 r. – ok 6900 pacjentów, 

Omówione zostały plany inwestycyjne tj: 

1. Remont parteru przychodni, 

2. Remont łazienek, klatki schodowej, 

3. Remont dachu. 

 

Ad. 4  

Analiza materiałów na sesję 

Kolejnym gościem była Pani Justyna Skrzypczyk. Omówiła zmiany w Regulaminie wynagradzania 

nauczycieli. Do Regulaminu Komisja wystosowała Wniosek stanowiący załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne – m.in. temat przejścia dla pieszych i skrzyżowania w okolicy przystanku 

autobusowego przy ul. Przemysłowej w Nowinach, temat składowiska odpadów niebezpiecznych 

w Nowinach 

Kolejnymi zaproszonymi gośćmi byli Pani Skarbnik, Pan Andrzej Waśko i Pan Sławomir  Sobczyk. 

Omawiano problem skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicą Przemysłową, możliwością 

zainstalowania tam fotoradaru lub monitoringu wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle. 

Poruszony został temat pożaru na wysypisku przy ul. Perłowej. Pożar został ugaszony a teren nim 

objęty zasypano piaskiem. Prezes Budopol Delta został poinformowany o zaistniałem fakcie. P. 

Sobczyk poinformowała, że wystosowano pismo do Budopol Delta o zabezpieczenie terenu 

wysypiska. Drugie składowisko zostało zabezpieczone przez Budopol Delta. Radny Artur Podczasiak 

zgłosił konieczność zamknięcia terenu wysypiska.  

Pan Andrzej Waśko poinformował, że powołana przez Powiat Komisja Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego stwierdziła brak możliwości wyznaczenia przejścia przez ul. Przemysłową na wysokości 

sklepu Lewiatan z uwago na zatoczkę autobusową i parkingi. 

Dodatkowo omówione zostały inwestycje na terenie Gminy za 2019 rok.  

Pan S. Sobczyk omówił zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ze 

względu na możliwość korzystania z ulgi na kompostowanie odpadów w domkach jednorodzinnych. 

Omówiono koncepcję utworzenia międzygminnego związku realizującego zadania z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi.  

 

Pani Skarbnik omówiła zmiany w budżecie Gminy. 



 

Ad. 6  

Wnioski i opinie komisji 

Wniosek wypracowany na posiedzeniu w dn. 19.02.2020 r.: 

 

Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian w projekcie uchwały przygotowanej na sesję rady w 

dniu 24.02.2029 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny, zgodnie z zapisami Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Sitkówka-Nowiny, przyjętego uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny RG-XXXII/256/09  

następujących, tj.: 

1. Rozdział 3. Dodatek motywacyjny, § 3. 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w 

wysokości nie niższej niż 2 % i nie wyższej niż 20% wypłacanego wynagrodzenia 

motywacyjnego. 

2. Rozdział 4. Dodatek funkcyjny. §5.2. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od 

liczby oddziałów, struktury organizacyjnej szkoły oraz związanej z tym złożoności zadań i 

wynosi: 

1) Za kierowanie szkołą(zespołem szkół) liczącą (liczącym): 

a) Do 10 oddziałów w wysokości od 25% do 50 %, 

b) Od 11 oddziałów do 20 oddziałów w wysokości od 35% do 60%, 

c) Poniżej 20 oddziałów w wysokości od 45% do 70% otrzymanego wynagrodzenia 

zasadniczego, 

2) Wicedyrektor w wysokości 25% do 50% otrzymanego wynagrodzenia zasadniczego, 

3) Kierownik lub nauczyciel zajmujący inne niż wymienione powyżej stanowisko 

kierownicze, wynikające ze statutu szkoły w wysokości od 10% do 30% otrzymanego 

wynagrodzenia zasadniczego. 

Pkt. 5 dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu: 

1) Sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 100 zł, przysługuje za każdą osobę 

odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi (….). 

 

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych. 

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

 

Ad. 7 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

• od Radnej Edyty Giemzy i Sołtys Szewce-Zawada Ewy (adresowane do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, do wiadomości Rady Gminy) dot. przedłużenie ekranów 

akustycznych znajdujących się przy drodze ekspresowej S7 

• z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. aktualnych uchwał w przedmiocie 

określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki opłaty + odpowiedź 

• od Radne Edyty Giemzy - Interpelacja w sprawie poprawienia i utwardzenia odcinka drogi 

gminnej łączącej ulicę Kwarcytową z Marmurową 



• z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - odpis wyroku z dnia 23.01.2020 r. w 

sprawie skargi na uchwałę Nr RG-VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 

2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-

Nowiny (stwierdzenie nieważności: §14 ust. 2 i §14 ust. 1) 

Ad. 5 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący  Krzysztof Seweryn o godzinie   

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       wyszedł o 10.50      ………………………… 

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

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

 

 

 


