
Protokół Nr 3/KB/19 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 20 luty 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 Jacek Chudzicki – dyrektor Przychodni nowiny SPZOZ, 

 Pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy, 

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

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pan Sławomir Sobczyk – Zastępca Kierownika 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. 13.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków 

oraz zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza materiałów na sesję rady. 

3. Realizacja inwestycji na terenie gminy Sitkówka-Nowiny - informacja za rok 2018. 

4. Funkcjonowanie Przychodni Nowiny SPZOZ i filii w Sitkówce - bieżące sprawy, 

problemy, potrzeby. 

5. 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). 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

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

 

Ad. 2  

Analiza materiałów na sesję rady 



Zastępca Skarbnika Gminy Pani Ewa Mazur omówiła i wyjaśniła przesunięcia w budżecie 

gminy. 

Pan Andrzej Waśko Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

wraz z Panem Sławomirem Sobczykiem omówili warunki uzyskania pozwolenia na budowę 

na działce objętej przetargiem przy ulicy Perłowej. 

Szczegółowo została omówiona kwestia dotycząca uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Sitkówka-Nowiny prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody. 

Poinformowano i wyjaśniono Komisji plan budowy drogi i parkingu do nowopowstającego 

bloku, którego inwestorem jest Budopol Delta. Omówiono warunki korzystania  

z nowopowstałego ciągu pieszo-jezdnego. 

 

Ad. 3 

Realizacja inwestycji na terenie gminy Sitkówka-Nowiny - informacja za rok 2018 

Z Kierownikiem Andrzejem Waśko rozmawiano o zadaniach inwestycyjnych zaplanowanych 

na najbliższe miesiące oraz o przetargu na ciąg pieszy w miejscowości Trzcianki. 

 

Ad. 4   i   Ad. 5 

Funkcjonowanie Przychodni Nowiny SPZOZ i filii w Sitkówce - bieżące sprawy, 

problemy, potrzeby 

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) 

Kolejnym gościem zaproszonym na posiedzenie komisji był Pan Jacek Chudzicki. 

Omówiona została sytuacja fili SPZOZ w Sitkówce. Pan Dyrektor poinformował, że  

w obecnej chwili nie jest prowadzona działalność lecznicza, a lekarz przyjmujący do tej pory 

w fili w Sitkówce przyjmuje w przychodni w Nowinach. 

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, budynek należy doprowadzić do stanu określonego 

odpowiednimi przepisami poprzez remont i rozbudowę. Po pozytywnym zakończeniu  

i odbiorze w/w robót będzie możliwe prowadzenie dalszej działalności leczniczej. 

W kwestii SPZOZ w Nowinach Pan Dyrektor wypowiadał się pozytywnie. Poinformował, że 

na dzień dzisiejszy rodzice z dziećmi są przyjmowani do lekarzy i sytuacja braku miejsc u 

specjalistów została zażegnana. W obecnej chwili przyjmuje trzech lekarzy rodzinnych i 

trzech lekarzy pediatrów. Dodatkowo zostanie uruchomiony dyżur lekarza pediatry w sobotę i 

niedzielę po ok 3 godziny, z którego to dyżuru będą korzystać dzieci z terenu gminy.  



Dyrektor poinformował, że zgodnie z normami Narodowego Funduszu Zdrowia, na jednego 

lekarza przypada 2,5 osoby dorosłej. W tej statystyce SPZOZ w Nowinach mieści się, 

dodatkowo zostaje jeszcze nadwyżki pół etatu. 

Prowadzone są również rozmowy z lekarzami pediatrii w sprawie zatrudnienia w SPZOZ w 

Nowinach. Pan Dyrektor poinformował Komisję o procesie rekrutacyjnym, rozmowach  z 

kandydatami i stawkach finansowych jakich żądają lekarze za świadczone usługi.  

Przychodnia w Nowinach realizuje badania bilansowe, szczepienia ochronne, przed 

końcem roku badania bilansowe dzieci w wieku 13-14 lat. Do przychodni zgłaszają się dzieci 

zameldowane nie tylko na terenie gminy ale również dzieci zameldowane w Kielcach. W 

obecnej chwili dzieci w wieku do 18 roku życia korzystających z przychodni w Nowinach to 

ok 2000 osób, a dzieci do 2 roku życia to ok 160 osób.  

Na dzień dzisiejszy nie ma masowych odejść pacjentów do innych przychodni z SPZOZ w 

Nowinach. 

Dyrektor dodatkowo poinformował kto i na jakiej podstawie może wypisywać recepty ze 

zniżką oraz jak funkcjonują uprawnienia lekarzy w służbie zdrowia.  

Dyrektor poinformował, że wykorzystano całościowo finansowanie działów. Na dzień 

dzisiejszy nie jest jeszcze zamknięty rok finansowy, zatem całościowe sprawozdanie 

finansowe zostanie przedstawione w późniejszym okresie.  

Szacuje się, że w 2019 roku wzrosną wynagrodzenia pracowników i lekarzy w stosunku do 

roku 2018.  

Poinformował również, że brakuje miejsc (gabinetów) gdzie lekarze mogliby 

przyjmować w ramach prywatnych praktyk. Sytuacja ta może ulec zmianie gdy Oddział 

Rehabilitacji tutejszej Przychodni zostanie przeniesienia do nowopowstałego budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury. O zapotrzebowaniu na wynajem prywatnych gabinetów 

świadczy fakt, że w obecnej chwili w budynku przychodni zaczął funkcjonować prywatny 

gabinet kardiologiczny i laryngologiczny. 

Obecnie w przychodniu są zatrudnione trzy pielęgniarki środowiskowe. Pilnej rehabilitacji 

podlegają 34 osoby w tym 23 osoby w ramach Karty Seniora.  

Na 2019 rok zaplanowana jest między innymi organizacja tzw. Białej Soboty dla dzieci i 

dorosłych - są to badania pulmonologiczne. Zaplanowano szczepienia ochronne przeciw 

grypie, ospie, pneumokokom. Dodatkowo szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 

dorosłych leżących oraz szczepienia przeciw meningokokom dla osób dorosłych. 

Zaplanowano również opiekę nad dziećmi z autyzmem.  

 

Ad. 6 

Sprawy różne 



Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

 z RIO w Kielcach: 

- Uchwała NR 3003/2019 II Składu Orzekającego RIO z dnia 31.01.2010 r. w sprawie 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

- Uchwała NR 3002/2019 II Składu Orzekającego RIO z dnia 31.01.2010 r. w sprawie 

opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

 od mieszkańca Kielc dot. utworzenia w gminie Straży Gminnej EKO Patrol 

(komisja wypracowała opinię nt. w/w pisma, która znajduje się w pkt 7 porządku obrad) 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja wypracowała opinię adresowaną do Wójta Gminy: 

 Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny po zapoznaniu się i analizie pisma dot. utworzenia w Gminie Sitkówka-

Nowiny Straży Gminnej – EKO Patrolu, negatywnie opiniuje w/w propozycję. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

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

 

Ad. 8 

Zamknięcie posiedzenia komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący  Krzysztof Seweryn o godzinie 

16.00 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              ………………………… 


