
Protokół Nr 21/KB/20 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 22 października 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: 

• Pan Michał Piast  - dyrektor Przychodni Nowiny (pkt 3 i 4 porządku obrad) 

• Pani Justyna Skrzypczyk – kierownik CUW w Nowinach (pkt 5 porządku obrad) 

• Pani Joanna Młynarczyk – Kusińska – Skarbnik Gminy (pkt 5 porządku obrad) 

• Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy (pkt 5 porządku obrad) 

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

  

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 8.04 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Funkcjonowanie Przychodni Nowiny (kondycja finansowa placówki, programy profilaktyczne 

i ich realizacja w 2020 roku, prognozy i zamierzenia finansowe i inwestycyjne na 2021 rok 

4. Sytuacja pandemiczna na terenie Gminy oraz funkcjonowanie przychodni w dobie pandemii. 

5. Analiza materiałów na sesje 

6. Sprawy różne 

7. Wnioski i opinie komisji 

8. Zamknięcie obrad sesji 

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

 

Ad. 2  

Stwierdzenie kworum 

Po otwarciu obrad stwierdzono kworum. W komisji uczestniczyło 5 radnych. 

 

Ad. 3  

Funkcjonowanie Przychodni Nowiny  

(kondycja finansowa placówki, programy profilaktyczne i ich realizacja w 2020 roku, prognozy i 

zamierzenia finansowe i inwestycyjne na 2021 rok) 

Pan Michał Piast omówił sytuację placówki. Pełen raport zostanie przekazany w kolejnym roku, gdy 

wszystkie dane będą zgromadzone. Dyrektor poinformował o pracach nad dokumentem związanym z  

Programami profilaktycznymi na terenie Gminy. 

 

Ad. 4 

Sytuacja pandemiczna na terenie Gminy oraz funkcjonowanie przychodni w dobie pandemii 

Głównym tematem była sytuacja pandemiczna na terenie Gminy. Dyrektor poinformował o 

funkcjonowaniu przychodni zgodnie z nakazanym reżimem sanitarnym.  

Poinformował, że we wrześniu udzielono: 

- 1254 teleporad, 

- 1346 osobistych wizyt u lekarza na określoną godzinę, 



- 33 wizyty położnej, 

- 200 wizyt w gabinecie ginekologicznym, 

- do 40 pacjentów w gabinecie rehabilitacyjnym. Przyjęcie powyżej 40 osób nie jest możliwe. 

 

Pan dyrektor poinformował o problemach związanych zatrudnieniem kadry lekarskiej. 

Poinformował, że nie ma szczepionek na grypę na rynku. Są dwie szczepionki ale żadna z nich nie jest 

dostępna w tej chwili. 

Przychodnia posiadała 100 sztuk szczepionek z programu profilaktycznego i zaszczepienie zostali 

ludzie objecie programem, głównie osoby starsze. O szczepieniu decyduje lekarz na podstawie 

zdrowia pacjenta, chorób współistniejących, wieku, przynależności do grup ryzyka itp.  

W obecnej chwili pracownia analityczna funkcjonuje. Pacjenci są wzywani z zewnątrz i pojedynczo 

wchodzą do gabinetu. 

 

Dyrektor poinformował, że w obecnym tygodniu 10-15 osób jest kierowanych na kwarantannę.  

W zeszłym miesiącu było to 20-25 osób tygodniowo. Najwyższy wynik pojawił się dwa tygodnie 

temu. Było to 185 osób skierowanych na kwarantannę. 

Lekarze codziennie przyjmują kogoś z podejrzeniem Covid-19. Gdy ktoś źle się czuje jest kierowany 

na test, gdy jest zdiagnozowany – do szpitala.  

 

Ad. 5  

Analiza materiałów na sesje 

Kolejnym gościem była Pani Justyna Skrzypczyk. Omówiła działalność internatu zlokalizowanego 

przy gimnazjum w Nowinach. Poinformowała, że w obecnej chwili cały internat jest wypełniony. 

Poinformowała o zajęciach dodatkowych dla uczniów – 253 godziny. Poinformowała, że kadencje 

dyrektorów kończą się: 

1. Dyrektor w Kowali rok 2021. 

 

Omówiła kwestie związane z pracą placówek w trakcie pandemii. 

Zakupione zostały płyny do dezynfekcji, na każdej przerwie dezynfekowane są klamki, stoły, stołki. 

Przedstawiła stan zatrudnienia w oświacie na terenie Gminy oraz omówiła problemy personalne 

wynikające z pandemii. Ok. 100 zwolnień lekarskich nauczycieli w ciągu jednego miesiąca. 

Poinformowała, że od 19 października uczniowie liceum odbywają naukę zdalnie. Szkoła podstawowa 

w Nowinach wykonuje próbne zdalne nauczanie.  

 

Kolejnym gościem była Pani Skarbnik. 

Omówiła budżet procedowany na sesji. Przedstawiła kwoty związane z budżetem oświaty. Omówiła 

korekty uchwał – zmiana zakupu agregatu prądotwórczego z 2020 roku na 2021rok. 

5 tyś zł w 2020r i 125 tyś w roku 2021. 

 

Kolejnym gościem był Pan Andrzej Waśko. 

Omówił kwestie związane z przebudowa placu zabaw w Nowinach. Omówił temat budowy 

odwodnienia ulicy na Trzciankach, uzyskania pozwolenia wodnoprawne itd. 

Odnośnie nazw ulic poinformował, że to zalania mające na celu uporządkowanie tematu nazw ulic. 

 

 

Ad. 6 Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach (10 pism) 

dot. uchwał rady gminy podjętych w III kwartale 2020 r. w sprawie: 



• regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

• podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej 

• regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 

• stref płatnego parkowania 

• programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

• uchwalenia statutu jednostek pomocniczych gminy 

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

powstałych w wyniku usunięcia pojazdów 

• zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz uchwał w sprawie nałożenia opłaty 

miejscowej 

• zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz stawek opłat za 

jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku 

oraz przyznania odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie dekretu z dnia 5 września 

1947r. i dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. 

 

Ad. 7 Wnioski i opinie 

Komisja nie wypracowała wniosków i opinii. 

 

Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia Komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący o godzinie 9.30 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             ………………………… 

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

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

 

 

 


