Protokół Nr 13/KB/19
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 20 listopad 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 Michał Piast – Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ,

•

Pan Dawid Gruszczyński – pracownik ds. Podatków i Opłat Lokalnych,

•

Pani Urszula Antoniak – pracownik ds. gospodarki odpadami,

•

Pani Janina Michalska – Radca Prawny Urzędu Gminy,

•

Pan Andrzej Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska,

•

Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy,

•

Pan Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny.

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

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia komisji
Przewodniczący o godz. 12.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków
oraz zaproszonych gości a następnie przedstawił projekt porządku obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia komisji.

2.

Analiza projektu budżetu na rok 2020.

3.

Analiza materiałów na sesję rady.

4.

Opracowanie plany pracy komisji na I półrocze 2020 r.

5.

Wnioski i opinie.

6.

Sprawy różne.

7.

Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (tj. 5 głosów „za”) przez członków komisji.
Ad. 6 Sprawy różne
Pierwszym gościem był Dyrektor Przychodni w Nowinach. Omówił umowy zawarte z NFZ.
Pierwsza dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej. Jest umową bezterminową, aneksowaną na
koniec roku kalendarzowego.

Druga umowa dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jest to opieka ginekologiczna
aneksowana na koniec roku 2019.
Trzecia umowa dotyczy rehabilitacji ambulatoryjnej. Obowiązuje do 31 marca 2023 roku.
Kolejną kwestią były finanse Przychodni. Pan Dyrektor omówił kwestie finansowe zgodnie z
załączonym do protokołu wykazem.
Następnie zostały omówione programy profilaktyczne świadczone przez Przychodnie.
1. Meningokoki dla małych dzieci wykonanie na poziomie 100 %.
2. Ospa wietrzna – wykonanie na poziomie 50%,
3. HPV
4. Szczepienia przeciw grypie. Bardzo duże zainteresowanie. W hurtowniach brakuje
szczepionek.
5. Planowane są kolejne szczepionki na Meningokoki.
Omówiona została sytuacja kadrowa w przychodni. Poruszona została kwestia opieki
pediatrycznej, w obecnej chwili przyjmuje 3 lekarzy. Omówiona została opieka
kardiologiczna. Lekarz kardiolog przyjmuje dwa razy w miesiącu, zwłaszcza osoby z
przewlekłą chorobą, oraz skierowane przez specjalistów.

Ad. 3
Analiza materiałów na sesję rady
Kolejnym gościem był Pan Dawid Gruszczyński, który omówił sprawy związane z
podatkami od nieruchomości. Poruszone zostały kwestie związane z umorzeniami podatków
oraz zwolnieniami.
Kolejnym gościem była Pani Urszula Antonik. Omówiła skargę prokuratora na
uchwałę Rady Gminy S-N nr RG – VIII/76/19 z dnia 25 III 2019r.
Zapisy w paragrafie 14 ust 2 oraz paragraf 15 ust 1 znajdują się w innych aktach prawnych.
Niniejsza uchwała zostanie zmieniona pod katem obowiązujących przepisów. Dodatkowo
pani mecenas Janina Michalska wyjaśniła możliwość wniesienia odpowiedniego zapisu i
odwołania się do innych aktów prawnych w Regulaminie.
Kolejnym Gościem była pan Andrzej Waśko. Omówiona została kwestia likwidacji
wymienionego wodociągu w miejscowości Kowala. MZWIK zwraca stary wodociąg Gminie
by ta mogła go zutylizować bez dodatkowych kosztów.

Ad. 6
Sprawy różne – c.d.

Pan Andrzej Waśko przedstawił stan inwestycji zgodnie z załącznikiem.
Przez Radnego Artura Podczasiaka poruszona została kwestia oznakowania poziomego ulic
na terenie Gminy.

Ad. 2
Analiza projektu budżetu na rok 2020
Pan Andrzej Waśko poinformował o zaplanowanych inwestycjach na rok 2020.
Kolejną kwestią poruszoną na komisji były dodatki do wynagrodzeń dla pracowników
urzędu. Pan radny Artur Podczasiak stał na stanowisku, że dodatki są zbyt duże i nie powinny
być przyznawane tak często.
Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz przedstawił sytuację związaną z wynagrodzeniami
pracowników. Poinformował, że składają się z wynagrodzenia zasadniczego, stażowego oraz
dodatku motywacyjnego. Dodatek motywacyjny jest dodatkiem ruchomym. W obecnej chwili
wynosi 10 – 15% wynagrodzenia zasadniczego. Pan Wójt poinformował kiedy i w jakiej
wysokości pracownik otrzymuje dodatek motywacyjny. Przedstawiono sytuację finansową
związaną z wynagrodzeniami pracowników. Od 5 lat stanowią nieprzekraczalną wysokość
3 300 mln zł. Fundusz nagród wynosi 10%. Znajdują się tutaj również nagrody jubileuszowe,
które zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych należy wypłacać.
Omówione zostały podwyżki płac minimalnych od nowego roku oraz ich wpływ na strukturę
zatrudnienia pracowników w jednostkach zlokalizowanych na terenie Gminy.
Poinformował o tym, że zamierza zrezygnować z zatrudnienia pracowników interwencyjnych
na rzecz umów o pracę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Stąd wzrost
dotacji dla w/w instytucji.
Pan Wójt omówił program „Walka ze smogiem” w który wpisują się:
- Dopłaty do wymiany pieców opalanych węglem,
- Odnawialne źródła energii takie jak: fotowoltanika i solary,
- Termomodernizacja budynków publicznych i prywatnych.
Zwiększona została dotacja na wymianę pieców opalanych węglem do łącznej kwoty 150 tys.
zł./rok.
Rozmawiano o dotacji dla GOK w który wchodzi utrzymanie budynku.
Budynek GOK nie jest do końca wyposażony, ponieważ firma która miała wyposażyć
budynek wycofała się po przetargu i należy ogłosić kolejny a poprzedni unieważnić.

Dyrektor ZGKiM przekazał zestawienie zasobów jakimi dysponuje ZGKiM. Zestawienie
stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4
Opracowanie plany pracy komisji na I półrocze 2020 rok
Komisja opracowała plan pracy na I półrocze 2020 roku, która stanowi załącznik do
protokołu.

Ad. 5
Wnioski i opinie
Wniosek Komisji Inwestycji i Bezpieczeństwa
Opinia komisji Bezpieczeństwa w sprawie stawek podatkowych.

Ad. 6
Sprawy różne
Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy:
•

od Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach - analiza oświadczeń majątkowych
Radnych Gminy i Wójta Gminy złożonych: w związku z objęciem funkcji na kadencję
2020-2023 oraz za rok 2018;

•

od Wojewody Świętokrzyskiego - stwierdzenie nieważności części uchwały Rady
Gminy Nr RG-XIV/144/19 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany nr 11 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą
"Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i
komunikacji - plan F";

•

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji
Publicznej - nawiązanie do wniosku Rady Gminy w sprawie nadania nazwy obiektowi
fizjograficznemu Górka Jabłońskiego;

•

pismo od 3 osób - wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy;

•

z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach - Skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na
uchwałę Nr RG-VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy SitkówkaNowiny;

•

2 pisma mieszkańców Woli Murowanej - wniosek do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy;

•

od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - informacja nt. wyników konsultacji społecznych
w przedmiocie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy SitkówkaNowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok;

•

od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - c.d - odpowiedź na interpelację radnej E.Giemzy
w sprawie usunięcia uschniętych gałęzi na drzewach znajdujących się przy drodze
powiatowej 0278T w msc. Szewce.

Ad. 7
Zamknięcie posiedzenia komisji
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Krzysztof Seweryn o godzinie
16.30 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

…………………………

