
Protokół Nr 17/KB/20 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 24 czerwca 2020 roku 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

(zdalny tryb obradowania) 

 

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: 

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

• Jacek Kania – dyrektor GOK Perła w Nowinach 

• Justyna Skrzypczyk – Dyr. CUW w Nowinach 

• Joanna Młynarczyk – Kusińska – Skarbnik Gminy 

• Sławomir Sobczyk – z-ca. Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 12.05 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji 

2. Działalność przychodni w Nowinach SPZOZ 2019 roku 

3. Działalność GOK Perła w Nowinach w 2019 roku, 

4. Raport o stanie Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2019, 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2019, 

6. Analiza materiałów na sesje, 

7. Sprawy różne, 

8. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2020 roku, 

9. Wnioski i opinie, 

10.  Zamkniecie obrad komisji. 

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

 

Ad. 2 

Działalność przychodni w Nowinach SPZOZ 2019 roku 

Pierwszym gościem był pan Michał Piast. 

Poinformował, że od 20 marca ogłoszony został stan epidemii. Obowiązuje reżim sanitarny 

wprowadzony przez NFZ i Sanepid. Pacjenci dzwonią do przychodni lekarz oddzwania i prowadzi 

teleporadę. Jeśli lekarz uzna, że pacjent powinien przyjść do przychodni, zostaje przyjęty zgodnie z 

reżimem sanitarnym. Realizowane są wizyty domowe, pacjenci są wożeni na konsultacje lekarskie lub 

zabiegi. W ciągu dnia odbywa się ok. 60 – 90 teleporad oraz wydawanych jest ok. 140 recept. 

Przez pierwszy miesiąc nie przyjmowała ginekologia. Obecnie pacjenci są przyjmowani jednak jest 

ich znacznie mniej.  

Gabinet rehabilitacyjny był zamknięty zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów. Od 25 maja można 

było przyjmować pacjentów. Przyjmowanych jest 40 osób dziennie, zgodnie z wytycznymi.  

W przychodni lekarze pediatrzy przyjmują. Są ustalone godziny oraz wyodrębnione wejście.  

15 czerwca na posiedzeniu Rada Społeczna zaaprobowała wynik finansowy przychodni. Wyrażono 

aprobatę, że pomniejsza się strata finansowa placówki i od stycznia placówka notuje zyski.  



W odpowiedzi na pytanie Dyrektor poinformował, że nie było wniosku o nagrodę na niego. 

Poinformował że leży to w gestii Rady Społecznej. 

Pan Dyrektor poinformował o zatrudnieniu od początku czerwca nowego lekarza medycyny rodzinnej. 

Poinformował, że dr. Wójcicka podchodzi do egzaminu na specjalizację w październiku. 

Szczepienia dla dzieci zostały wznowione i są kontynuowane. Rozpoczęły się prace związane z 

opracowaniem programu profilaktyki zdrowotnej dla Gminy. 

Dyrektor poinformował, że środki ochrony osobistej są w posiadaniu przychodni, zakupione zostały 

wcześniej, przed epidemią. W związku z pożarem wysypiska zdiagnozowano dwóch pacjentów z 

bólami głowy i gardła. Diagnozowano ich przez dwa tygodnie. 

 

Ad. 3 

Działalność GOK Perła w Nowinach w 2019 roku 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury poinformował że: 

• od 12 marca pływalnia i siłownia zostały zamknięte. Brak przychodów w wysokości 500 tyś 

złoty ale i spadek kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki. 

• 60% pracowników była na urlopach, 

• 2 osoby na opiekuńczym, 

• zwrot z ZUS w ramach tarczy 94 tys złotych 

• dyrektor będzie się starać o zwrot  40% 

Od 1 czerwca basen jest otwarty i funkcjonuje zgodnie z obostrzeniami. 

 

Ad. 4 

Raport o stanie Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2019 

Członkowie zapoznali się z raportem o stanie Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2019. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2019 

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu. Omówiła sytuację finansową Gminy. 

Zadłużenie wynosi 19 mln 145 tyś. Spłacane są raty za ten rok 2 mln 500 tys. zł. 

Kolejnym gościem była Pani Justyna Skrzypczyk. 

Omówiła przeprowadzony audyt edukacyjny.  Sugestie audytu są wdrażane. W szkole podstawowej w 

Nowinach zmniejszono etat pracownika obsługi. Zmniejszono liczebność grup językowych. W 

placówkach w Kowali i Bolechowicach należy zatrudnić konserwatora, gdyż jest wakat a placówki 

wymagają obsługi. Placówka w Kowali to szkoła integracyjna, tam odbywają się zajęcia integracji 

sensorycznej. Szkoły udostępniają sprzęt komputerowy dla dzieci, które potrzebują takiego wsparcia. 

Dodatkowo zostały zakupione tablety dla uczniów. 

 

Ad. 6 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji przeanalizowali materiały na najbliższą sesję rady. 

 

Ad. 7 

Sprawy różne 

Kolejnym gościem był Pan Sobczyk.  

Poinformował u podpisaniu umowy na odbiór odpadów.  

Poinformował o tym, że składowisko które uległo spaleniu zostanie zutylizowane, natomiast nie 

została podana data końcowa- starostwo Powiatowe nie określiło jej. 



Drugie składowisko zostało zabezpieczone. Wraz z Syndykiem plac ogrodzono, wykoszono trawę, 

zainstalowano monitoring oraz wynajęto ochronę. 

Została opracowana ekspertyza z wyników której określono: 

Ok. 750 ton odpadów niebezpiecznych, 

Ok. 515 ton odpadów nieznanych za niebezpieczne. 

Gmina stara się uzyskać dofinansowanie z WFOS na certyfikowaną utylizację odpadów. Koszt 

operacji 8-10 mln zł.  

 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

1. pismo od radnej Edyty Giemzy oraz Sołtys Ewy Fudali w imieniu mieszkańców sołectwa 

Szewce-Zawada (pismo adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady Gminy) - 

sprzeciw co do likwidacji kursów autobusu linii „19” w sołectwie Szewce-Zawada  

+ odpowiedź z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

2. 7 pism z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. uchwał rady gminy podjętych 

w II kwartale 2020 r. w sprawie: 

-  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

- regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 

- stref płatnego parkowania 

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

- ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz kosztów 

powstałych w wyniku usunięcia pojazdów 

- uchwalenia statutu jednostek pomocniczych gminy 

- zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz nałożenia opłaty miejscowej 

(na w/w pisma odpowiedzi zostały udzielone) 

 

Ad. 8  

Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2020 roku, 

Komisja opracowała plan pracy na II półrocze. 

 

Ad. 9 

Wnioski i opinie 

 

Komisja wypracował n/w wnioski: 

 

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

wnioskuje: 

1. o poprawę bezpieczeństwa na ul. Leonów od tunelu do mostu na rzece Bobrzy w msc. 

Trzcianki 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych 

Wyniki głosowania: „za” – 5 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się”  –  0 głosów 

 

2. o budowę odwodnienia na ul. Jodłowej w msc. Trzcianki 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych 

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

 

3. o przebudowę altan śmietnikowych w Osiedlu Nowiny 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych 

Wyniki głosowania: „za” – 5 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się”  –  0 głosów 



4. o przebudowę parkingu przy pawilonach handlowych przy ul. Białe Zagłębie w Nowinach 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych 

Wyniki głosowania: „za” – 5 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się”  –  0 głosów 

 

Ad. 10 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący  Krzysztof Seweryn o godzinie  15.30 

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              ………………………… 

 

 

 


