
Protokół Nr 23/KB/20 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 7 grudnia 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: 

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

   Środowiska Urzędu Gminy 

• Joanna Młynarczyk - Kusińska – Skarbnik Gminy 

• Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKIM w Nowinach 

• Grażyna Górecka – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

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

  

Ad. 1  

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 8.06 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Analiza projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2021 

4. Sprawy różne 

5. Wnioski i opinie 

6. Zamknięcie obrad Komisji 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (tj. 4 głosy „za”) przez członków komisji. 

 

Ad 2 

Stwierdzenie kworum. 

Na posiedzeniu komisji było obecnych 4 radnych. 

 

Ad. 3 

Analiza projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2021 

 Pierwszy gość Andrzej Waśko 

Omówił inwestycje zaproponowane do nowego projektu budżetu.  

Odpowiedział na pytania radnych: 

1. Halina Musiał: „dlaczego w limitach wydatków nie ujęto zadania ciągów pieszo jezdnych w 

Trzciankach” oraz „kiedy będzie wyremontowany chodnik do ul. Leonów. 

 Pan kierownik odpowiedział, że na razie są realizowane inwestycje na które są podpisane 

umowy lub jest pozyskane dofinansowanie. Wyjaśnił zamysł modernizacji budynku po przychodni w 

Sitkówce na rzecz przeniesienia tam Centrum Usług Wspólnych. 

Omówił inwestycje jakie będą realizowane z funduszu sołeckiego, min zagospodarowanie terenu na 

Zgórsku poprzez budowę tężni solankowej, siłowni zewnętrznej i zabudowy rekreacyjnej, budowę 

garażu dla straży pożarnej, kolejny etap modernizacji drogi w Bolechowicach przy zamkniętym 

kamieniołomie.  

 Kolejnym gościem była Pani Skarbnik. Omówiła przyczynę braku 300 tys. dla szkół w 

budżecie w porównaniu z informacjami ze szkół. Wyjaśniła konstruowanie budżetu po propozycjach 

uzyskanych od dyrektorów szkół. Omówiła dodatkowy milion zł dla szkół wynikający z konieczności 



podwyżek dla nauczycieli. Omówiła zadłużenie gminy, które wynosi 19 mln 171 tys. zł. 

Poinformowała, że w grudniu zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 5 800 000,00 zł. Kredyt został 

zapisany w budżecie na 2020 r. Poinformowała również, że w styczniu zamierza wziąć nowy kredyt w 

wysokości 2 mln aby spłacić stary kredyt, który jest droższy w obsłudze. 

Omówiła trudną sytuację kadrową w referacie księgowości, stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy oraz 

poinformowała, że w obecnej chwili nie będą wypłacane nagrody.  

 Kolejnym gościem był Pan Tomasz Błaszczyk. Poinformował o wzroście kosztów obsługi 

PSZOK. Omówił sytuacje kadrową pracowników zatrudnionych w Zakładzie. Dodatkowo, Pani 

Katarzyna Szewczyk omówiła wydatki związane ze składkami osobowymi wynikającymi z umów o 

pracę, zakupie kontenerów oraz zatrudnieniu dodatkowego pracownika. 

 Kolejnym gościem była Pani Grażyna Górecka. Omówiła sytuację kadrową w Urzędzie 

Gminy. Zatrudnionych jest 4 pracowników interwencyjnych jako pracownicy biurowi. Łącznie w 

Urzędzie zatrudnionych jest 45 osób. W latach 2014 – 2019 ilość zatrudnionych pracowników w 

urzędzie wahała się w przedziale 39 – 40 osób. 

 

Ad. 4 

Sprawy różne  

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 5  

Wnioski i opinie 

Komisja nie wypracowała wniosków ani opinii. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie posiedzenia Komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący o godzinie 10.08 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. Halina Musiał                   ………………………… 

4. Artur Podczasiak              ………………………… 

 

 

 


