
Protokół Nr 8/KB/19 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia 

odbytego w dniu 27 czerwca 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 Łukasz Barwinek - Z-ca Wójta Gminy 

 Pan Michał Piast – p.o. Dyrektora Przychodny Nowinach 

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

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków oraz 

zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia obrad Komisji. 

2. Analiza programu ,,Wakacje w Gminie". 

3. Działalność GKRPA – informacja za miniony okres br. 

4. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2019 roku. 

5. Analiza materiałów na sesję rady. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie Komisji. 

8. Zamknięcie obrad Komisji. 

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

 

Ad. 2  

Analiza programu „Wakacje w Gminie” 

Komisja zapoznała się z raportem „Wakacje w Gminie” – projekt programu zajęć wakacyjnych w 

Gminie Sitkówka-Nowiny 24 czerwca – 23 sierpnia 2019 r. stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 3 

Działalność GKRPA – informacja za miniony okres br. 

Komisja zapoznała się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

roku 2019. Informacja z działalności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4  

Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2019 roku 

Komisja opracowała plan pracy na rok 2019. Plan pracy stanowi załącznik do protokołu. 



 

Ad 5 i Ad. 6  

Analiza materiałów na sesję rady 

Sprawy różne 

Z gościem Komisji panem Łukaszem Barwinkiem rozmawiano na temat Raportu o stanie 

Gminy, który będzie przyjęty na najbliższej sesji Rady Gminy.  

Przedyskutowano kwestie merytoryczne, metodologie budowania raportu, dane zawarte w raporcie 

oraz konieczność jego stworzenia.  

Omówiono kwestie związane z budową placów zabaw na terenie Gminy oraz remontu już 

istniejących.  

 Kolejnym gościem był Dyrektor Przychodni w Nowinach pan Michał Piast. Omówione 

zostały tematy związane z personelem zatrudnionym w tutejszej przychodni. Pan  Dyrektor zapoznał 

komisje z planami dotyczącymi rozwoju przychodni. Omówił budżet jednostki oraz plan 

zniwelowania straty finansowej jaka została wykazana w budżecie. Poinformował o tym, że gabinet 

kardiologiczny pozostanie w przychodni a gabinet neurologiczny zostanie wypowiedziany. 

Skierowania na badania specjalistyczne będą wypisywane przez lekarzy.  

Podjęto decyzję o ustawieniu przed przychodnią ławeczki dla pacjentów.  

Dyrektor poinformował, że poszukiwany jest lekarz rodzinny lub pediatra. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie Komisji 

Komisja na posiedzeniu nie wypracowała wniosków ani opinii. 

 

Ad. 8 

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

 

 

 


