
Protokół Nr 7/19/KB 

z  wspólnego posiedzenia  

Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 23 maja 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: 

• Michał Piast – p.o. Dyrektora Przychodni w nowinach 

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

  Środowiska Urzędu Gminy 

• Jacek Kania – Dyrektor GOK „Perła” w Nowinach 

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

działalności za rok 2018 oraz sytuacja bieżąca jednostek.) 

3. Działalność GOK „Perła” w Nowinach w 2018 roku (sprawozdanie za 2018 rok, plany i 

kierunki działania w roku 2019) 

4. Analiza materiałów na sesję rady 

5. Sprawy różne 

6. Wnioski i opinie komisji 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich 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 był pan Michał Piast. Omówił stan finansowy placówki. Poinformował o starcie 

która w 2018 roku wynosiła 60 tys zł. Poinformował, że placówka realizuje 3 kontrakty: 

• Podstawowa opieka zdrowotna, 

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 

• kontrakt na usługi rehabilitacyjne. 

 

Gabinety prywatne przyjmują od godziny 18.00. W placówce są dwa gabinety prywatne – neurologiczny 

i kardiologiczny. W dalszym procesie funkcjonowania przychodni planowana jest likwidacja gabinetu 

neurologicznego, ponieważ nie poprzynosi zysków, a placówka musi ponosić koszty z nim związane. 

Gabinet kardiologiczny może na razie zostać pomimo, ze nie przynosi zysków ale jest potrzebny dla 

pacjentów.  

Dodatkowo planowana jest redukcja pielęgniarek oraz personelu rehabilitacyjnego. 

Zgodnie z przepisami personel pielęgniarski jest wystarczający – 3 pielęgniarki na 7 500 tys. Pacjentów 

(1 pielęgniarka na 2500 pacjentów). 

 



Dodatkowo Dyrektor poinformował, że zgonie z ustawą o działalności leczniczej należy ogłosić 

konkursy na badanie POZ oraz na lekarzy kontraktowych zatrudnionych w placówce.  

Poinformował o konieczności wypłacenia pielęgniarkom 32 000 zł za 2018 rok oraz o tym, że jednej z 

pielęgniarek należy się odprawa za 15 lat pracy. 

 

Poinformował o przeciekających oknach w budynku przychodni, grzybie na ścianach oraz negatywnej 

opinii Sanepidu. Ostatni remont budynku był w 2010 roku. 

Przychodnia w Sitkówce stanowi temat zamknięty i została zlikwidowana. 

 

Ad. 3  

Działalność GOK „Perła” w Nowinach w 2018 roku (sprawozdanie za 2018 rok, plany i kierunki 

działania w roku 2019) 

Kolejnym gościem był pan Jacek Kania. Omówił sytuację finansową GOK Perła w Nowinach: 

1. dotacja 1600 000,00 za 2018 rok, 

2. Przychód za rok 2018, 

3. ilość klientów korzystających z placówki w 2018 roku w liczbie 186 000 osób, 

 

Dyrektor poinformował, że nowe inwestycje przynoszą wzrost dochodów. Boiska piłkarskie są 

wynajmowane innym klubom sportowym z zewnątrz. 

Omówiono organizację imprez kulturalnych. 

Dyrektor poinformował o zakupie wielofunkcyjnego ciągnika do obsługi boisk. Omówił przegląd 

techniczny zjeżdżalni przy basenie Perła. Poinformował o zakupie bramek i trybun na boczne boisko. 

Omówił koncepcję zagospodarowania budynku GOK, przygotowaną specyfikację, koszty w wysokości 

2 000 000 zł. 

 

Ad. 4. Analiza materiałów na sesję rady 

Kolejnym gościem był pan Andrzej Waśko. Udzielił informacji na temat działań w zakresie montażu 

fotoradarów na skrzyżowani drogi wojewódzkiej i ulicy Szewskiej. Omówił planowane i realizowane 

inwestycje.  

 

Ad. 5 Sprawy różne  

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do rady gminy. 

  

Ad. 6 Wnioski i opinie – nie wypracowano 

 

Ad. 7 Zakończenie obrad sesji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący o godzinie 15.00 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. Artur Podczasiak                   ……………………….. 

 


