Protokół Nr 4/KB/19
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 20 marca 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 Król Marcin - kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach,



Pan Marcin Głogowski – Komendant Gminny OSP,



Pan Przemysław Suder – p.o. Kierownika Posterunku Policji w Nowinach,



Pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy,



Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu 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 sprawozdania z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za rok 2018,
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
za rok 2018 oraz omówienie projektów uchwał w sprawie: Programu Wspierania
Rodziny na lata 2019-2021 oraz sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2018.

3.

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – informacje za
rok 2018.

4.

Budżet Gminy 2019 roku – analiza realizacji.

5.

Analiza materiałów na sesję rady.

6.

Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowinyinformacja za rok 2018.

7.

Sprawy różne.

8.

Wnioski i opinie Komisji.
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9.

Zamknięcie posiedzenia komisji.

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

Ad. 2
Analiza sprawozdania z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za rok 2018,
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
za rok 2018 oraz omówienie projektów uchwał w sprawie: Programu Wspierania
Rodziny na lata 2019-2021 oraz sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2018
Pierwszym gościem był Pan Marcin Król - kierownik GOPS w Nowinach, który omówił
działalność GOPS w Gminie Sitkówka-Nowiny, Gminny Program przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie realizowany w roku 2018 oraz omówił projekty uchwał: Program
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny i system pieczy zastępczej w roku 2018.
Pan Kierownik przedstawił zasady funkcjonowania GOPS oraz zasady finansowania zadań
zleconych, gdzie większość z nich stanowią zadania zlecone przez Budżet Państwa.
Omówione zostały zasady współpracy z Domem Pomocy Społecznej oraz zasady
finansowania pobytu osób tam przebywających oraz usług opiekuńczych.
Pan kierownik poinformował o współudziale w projekcie ze Starostwem Kieleckim
dotyczącym dofinansowania usług opiekuńczych i zwiększenia godzin u dwóch pacjentów z
Woli Murowanej i jednego pacjenta ze Zgórska.
Dodatkowo poinformował o projekcie w którym można uzyskać kwalifikacje w zawodzie
Asystent osoby niepełnosprawnej. W ramach projektu możliwe jest również zwiększenie
usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania oraz opieki rehabilitacyjnej przez dwa lata.
Omówiony został program dożywiania dzieci w szkole i w domu oraz program 500 plus na
pierwsze dziecko bez kryteriów dochodowych. Pan kierownik poinformował o zasadach
programu, ilości potencjalnych wniosków, zasadach finansowania oraz konieczności
zwiększenia zatrudnienia w celu obsługi programu.
Pan kierownik omówił działania podejmowane przez GOPS w aspekcie przeciwdziałania
alkoholizmowi na terenie Gminy oraz interwencje w rodzinach dotkniętych tym problemem.

Ad. 3
Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – informacje za
rok 2018
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Kolejnym gościem był Pan Przemysław Suder – kierownik Posterunku Policji w Nowinach.
Omówił stan osobowy posterunku w Nowinach, zasady jego działania oraz stan osobowy
posterunku w Chęcinach. Przedstawił efekty pracy funkcjonariuszy na terenie Gminy
Sitkówka-Nowiny.
Poruszano kwestie przejazdu samochodów ciężarowych przez miejscowość Bolechowice. Pan
kierownik poinformował o rejestrowaniu wykroczeń i kierowaniu ich do kolegium.
Mandatami obciążony zostaje kierowca lub właściciel pojazdu.
Komisja wystosowała prośbę o uregulowanie ruchu na parkingu przy bazarach oraz o nadzór
nad właściwym parkowaniem samochodów przy bazarach i wzdłuż drogi osiedlowej, zgodnie
z oznakowaniem pionowym.
Poruszano kwestię bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, gdyż częstą jest
sytuacja przejazdu samochodów na czerwonym świetle. Poruszano kwestię zamontowania
fotoradaru na sygnalizacji świetlnej w celu rejestrowania wjazdu na czerwonym świetle na
skrzyżowanie. Pan kierownik poinformował do jakiej instytucji należy się zwrócić w celu
montażu w/w rejestratora.

Ad. 4 i 5
Budżet Gminy 2019 roku – analiza realizacji
Analiza materiałów na sesję rady
Kolejnym gościem była Pani Ewa Mazur Zastępca Skarbnika Gminy.
Poinformowała o wniosku Policji o przekazanie 15.000 zł na zakup samochodu służbowego
dla posterunku w Chęcinach, obsługującego teren Gminy. Zwiększeniu środków na budowę
OSP w Szewcach oraz o dotacji celowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego ZGKiM
w Nowinach.
Kolejnym gościem był Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska. Poinformował o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy na 1,5 roku od lipca 2019 r. Przetarg został unieważniony.
Najtańsza oferta wynosiła 1.380.000 zł.
Drugi przetarg został rozpisany na okres jednego roku. Nastąpi wzrost opłat za odbiór
odpadów oraz zwiększy się częstotliwość ich odbioru.
Omówiono dotację celową dla GOK w celu zakupu przenośnych bramek treningowych na
boisko gdzie zawodnicy trenują oraz zakup trybuny przenośnej.
Omówiono temat budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy i podziału środków na
zaprojektowanie inwestycji w I etapie oraz budowę ścieżek w etapie II w roku przyszłym.
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Ad. 6
Stan

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny-

informacja za rok 2018
Kolejnym gościem był Pan Marcin Głogowski – Komendant Gminny OSP.
Pan Komendant omówił sytuację konfliktową w OSP Szewce Zawada i wynikłych z tego
wkluczeniach i

rezygnacjach członków oraz młodzieży. Prezes OSP Szewce-Zawada w

porozumieniu z Zarządem wykluczył pod pretekstem niepłacenia składek kilku członków a na
ich miejsce przyjął nowych.
Komendant poinformował, że samochody bojowe zostały wycofane z użytkowania. OSP
będąc w systemie pożarniczo-gaśniczym zobowiązana jest do przestrzegania określonych
przepisów prawa i przechodzenia właściwych kontroli.
Pan Komendant poinformował, że pieniądze są wydatkowane w ramach potrzeb, np. zakup
mundury, remont itp. Koszty paliwowe są rozliczane bezgotówkowo. OSP jako
stowarzyszenie może się starać o różne źródła finansowania. Krajowy system pożarniczo
gaśniczy finansuje sprzęt.
Komendant omówił dotychczasową działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie
Gminy.

Ad. 7
Sprawy różne
Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy:


z Fundacji Zdziśka Miśka „Błękitny Promyk Nadziei” dot. projektu pn. „Podniesienie
kompetencji

przedstawicieli

JST w zakresie zarządzania

oświatą

w woj.

świętokrzyskim”


z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi dot.
- projektów ustaw o ochronie zwierząt
- systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich
- oczekiwań rolników względem pszczelarzy i odwrotnie



z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach dot. wsparcia
finansowego zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego



interpelacjami, zapytaniami i wnioskami radnych
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Ad. 8
Wnioski i opinie Komisji
Komisja na posiedzeniu nie wypracowała wniosków ani opinii.

Ad. 9
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

…………………………
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