
Protokół Nr 5/KB/19 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 25 kwietnia 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: 

 Pani Justyna Skrzypczyk – p.o. dyrektora Przychodni Nowiny SPZOZ, 

 Pan Sławomir Sobczyk – Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pani Urszula Antoniak – pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

 Pani Monika Kałuzińska – p.o. kierownika CUW w Nowinach, 

 Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach, 

 Pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy, 

 Pan Andrzej Waśko - 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. 12.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Funkcjonowanie Przychodni Nowiny SPZOZ i filii w Sitkówce (informacja finansowa i z 

działalności za rok 2018 oraz sytuacja bieżąca jednostek).  

3. Analiza ,,Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pożytku publicznego 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok". 

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji. 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

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

 

Ad. 2  

Funkcjonowanie Przychodni Nowiny SPZOZ i filii w Sitkówce (informacja finansowa i z 

działalności za rok 2018 oraz sytuacja bieżąca jednostek 

Pierwszym gościem była pani Justyna Skrzyczyk pełniąca funkcję p.o. Dyrektora Przychodni Nowiny 

SPZOZ, która poinformowała Komisję o sytuacji w SPZOZ w Nowinach oraz w Sitkówce. 

SPZOZ w Nowinach jest w obecnej chwili audytowany, gdzie weryfikowany jest rok 2018. Po jego 

zakończeniu będzie można odnieść się do prawidłowości zarządzania placówką, właściwego 

zarządzania finansami oraz prawidłowego zarządzania personelem.  

W obecnej chwili głównym problemem z jakim mierzy się placówka jest wzrastający koszt 

wynagrodzeń stanowiący 50% budżetu placówki. Najbardziej rosną koszty wynagrodzeń lekarzy. Nie 

jest to charakterystyczne dla placówki w Nowinach, lecz ma  miejsce w całym kraju. Zapotrzebowanie 

na lekarzy specjalistów tworzy możliwości wzrostu stawek płacy. Dużym problemem jest zatrudnienie 

lekarza pediatry. Deficyt specjalistów w tej dziedzinie na rynku pracy prowadzi do braku personelu 

również w naszej placówce. W obecnej chwili prowadzone są rozmowy z urzędującym pediatrą co do 

pracy w piątek, by zwiększyć dostępność lekarza dla pacjentów.  



Pani Justyna Skrzypczyk poinformowała o ilości deklaracji pacjentów złożonych w tutejszej placówce 

oraz o stanie osobowym lekarzy zatrudnionych w SPZOZ w Nowinach i godzinach ich pracy.  

Następnie pani Skrzypczyk poinformowała o sprawach sądowych na linii pracownik-pracodawca w 

jakich uczestniczyła placówka. 

Poruszono również kwestię zakupu agregatu prądotwórczego, który jest potrzebny do prawidłowego 

funkcjonowania SPZOZ. Omówiony został budżet placówki, stan zobowiązań, należności oraz straty 

w wysokości 57.249 zł za 2018 rok. Poruszone zostały kwestie zadłużenia placówki oraz finansowania 

programów profilaktycznych, zwrotów niewykorzystanych środków oraz stosunków w relacjach 

pacjent – lekarz.  

Powstała koncepcja o publikacji w Głosie Nowin sylwetek lekarzy oraz informacji dla pacjentów na 

temat przepisów prawa. 

Filia SPZOZ w Sitkówce jest zamknięta po kontroli dokonanej przez SANEPID. Należy podjąć 

decyzję co do dalszej działalności placówki, kosztownego remontu budynku dostosowującego go do 

wymagań prawa oraz zasadności działania fili. 

 

Ad. 3 

Analiza ,,Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pożytku publicznego 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok" 

Członkowie komisji nie mieli pytań do realizacji w/w programu. 

 

Ad. 4  

Analiza materiałów na sesję rady 

Kolejnym gościem był Pan Sławomir Sobczyk zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska, który omówił stan osobowy gospodarstw domowych na terenie 

Gminy. Poinformował o wzroście kosztów oraz zmianie zasad za przyjmowanie śmieci na wysypisku 

w Promniku, co generuje wzrost kosztów dla gospodarstw domowych oraz Gminy.  

Pan Kierownik przedstawił rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu 

gminy. Pierwszy przetarg został unieważniony. Kolejny został rozstrzygnięty na rzecz firmy Fart. 

Zwycięska oferta opiewała na kwotę 864 tys. złotych i będzie realizowana na terenie gminy od lipca 

2019 r. przez rok. Wyliczenia mówią o wzroście opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów do 10 

zł na mieszkańca za miesiąc przy segregacji odpadów oraz o wzroście do 20 zł za miesiąc na 

mieszkańca za odpady niesegregowane. Jest to podwyżka wynikająca z ogólnego wzrostu cen za 

odbiór i segregowanie odpadów. Z analizy przeprowadzonej w Urzędzie Gminy wynika, że przy 

założeniu, że wszyscy mieszkańcy będą segregowali odpady opłata powinna wynosić 10,85 zł na 

osobę za miesiąc. Zgodnie z ustawą system odbioru i segregacji powinien się finansować sam. W 

koszty systemu wchodzą poza odbiorem i segregacją koszty utrzymania PSZOK, odbiór gabarytów, 

finansowanie pracownika obsługującego system w Urzędzie Gminy, akcje informacyjne, itp. 

Dodatkowo Gmina musi wywiązać się z nałożonych na nią wskaźników procentowych 

segregowanych odpadów.  

Omówiony został obecny stan należności i zadłużenia mieszkańców korzystających z systemu odbioru 

i utylizacji odpadów wobec Urzędu Gminy. Przedstawiła go Pani Urszula Antoniak – pracownik 

Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.  

W załączeniu do protokołu wydruki w/w należności. 

 

Następnie pan Kierownik Sobczyk dodatkowo omówił uchwałę dotyczącą dzierżawy gruntów 

gminnych przez firmę Lafarge. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Kolejnym gościem była pani Monika Kałuzińska, p.o. kierownika CUW w Nowinach, która 

przedstawiła wysokość wynagrodzeń brutto nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 



zawodowego oraz stan zatrudnienia nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego w 

placówkach oświatowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.  

Poruszono również sprawę różnicy wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych w 

naszych placówkach oświatowych.  

Omówiony został też strajk nauczycieli oraz wpływ jaki wywarł na szkoły na terenie Gminy. Pani 

Monika Kałuzińska poinformowała, że egzaminy gimnazjalne i ośmioklasistów przebiegły 

prawidłowo i nie zostały zakłócone. 

 

Kolejnym gościem był Dyrektor ZGKiM w Nowinach pan Tomasz Błaszczyk. Poinformował 

o piśmie o umorzenie wierzytelności jednej z mieszkanek Gminy. Dokładnie została przeanalizowana 

i omówiona sytuacja wnioskodawczyni. Z uwagi na fakt, że nie zostały wyczerpane wszelkie 

możliwości odzyskania należnej kwoty, Komisja negatywnie zaopiniowała w/w wniosek. 

(w/w opinia - pkt 6 porządku obrad komisji) 

 

Kolejnym gościem był pan Andrzej Waśko Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. Omówione zostały kwoty dofinansowania 

dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie Gminy oraz finansowanie chodników i 

ciągów w Bolechowicach i Trzciankach.  

Zgłoszono konieczność audytu oraz naprawy placu zabaw przy ul Perłowej. Pan Kierownik 

poinformował, że po długim weekendzie majowym zostanie przeprowadzona wizja lokalna placu 

zabaw przez ZGKiM.  

Omawiano poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych min. poprzez zainstalowanie betonowych 

słupków przesuwnych, odmalowania linii ciągłej wzdłuż pobocza na ul. Spacerowej i Leonów oraz 

rozmawiano o konieczności zamontowania fotoradaru na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. 

Szewską oraz zleceniu montażu fotoradaru współdziałającego z sygnalizacją świetlną, rejestrującego 

przejazd na czerwonym świetle   

 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy, 

 m.in. pismo z ZGKiM w Nowinach dot. wypracowania opinii przez komisje stałe rady gminy 

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za CO mieszkance Nowin 

(opinia znajduje się w pkt 6 porządku obrad komisji). 

 

Ad. 4 – c.d. 

Analiza materiałów na sesję rady 

Pani Ewa Mazur Zastępca Skarbnika Gminy przedstawiła zmiany w budżecie. 

 

Ad. 6 

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. umorzenie wierzytelności mieszkanki Gminy z tytułu 

opłaty za CO, z uwagi na fakt, że nie zostały wyczerpane wszelkie możliwości odzyskania 

należnej kwoty, negatywnie zaopiniowała w/w wniosek. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

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

 

Komisja wypracowała wniosek adresowany do Wójta Gminy: 

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

wnioskuje o dokonanie przez ZGKiM w Nowinach  przeglądu i doprowadzenie do 

bezpiecznego stanu placu zabaw przy ul. Perłowej w Nowinach. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 



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

 

Ad. 7 

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             ………………………… 

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

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


