Protokół Nr 39/17/KB
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 24 listopada 2017 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Marcin Wojcieszyński udział wzięli
członkowie komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do
protokołu) oraz zaproszeni goście:


Pani Jadwiga Szendzielorz – kierownik Zespołu ds. Podatków i Opłat Lokalnych



Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska - Skarbnik Gminy Sitkówka-Nowiny



Pan Andrzej Waśko - Kierownik Referatu Inwestycji



Pani Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy



Pan Michał Kurtek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy



Pan Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach

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

Ad. 1
Otwarcie posiedzenia komisji
Przewodniczący o godz. 9.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków
oraz zaproszonych gości oraz przedstawił projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Analiza projektu budżetu na 2018 rok.
3. Analiza materiałów na sesję rady.
4. Sprawy różne.
5. Wnioski i opinie komisji.
6. Zamknięcie obrad komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji (tj. 6 głosów ,,za").
Ad. 2 Analiza projektu budżetu na 2018 rok
Skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska opowiedziała o projekcie budżetu na rok 2018.
Po zapoznaniu się i analizie projektu budżetu na 2018 rok komisja negatywnie opiniuje
zaproponowany projekt budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny. Ze względu na fakt, że od
dłuższego czasu ceny usług szybko idą w górę radni obawiają się, że poziom wykonania
niektórych inwestycji może być zagrożony, ponieważ kwoty przeznaczone w budżecie na
2018 rok są zbyt małe.

Ad. 3 Analiza materiałów na sesję rady
Członkowie komisji omówili projekty uchwał przygotowane na zbliżającą się sesję Rady
Gminy. Pani Jadwiga Szendzielorz opowiedziała o planowanych zmianach w podatkach i np.
podatek od środków transportowych został nieznacznie obniżony, podatek od nieruchomości
pozostał na tym samym poziomie, zaś podatek leśny i rolny - niewielki wzrost.
Radni dopytywali o stopień zaawansowania inwestycji w poszczególnych sołectwach, a także
o zmianę studium uwarunkowań dla Gminy. Kierownik Andrzej Waśko opowiadał o
poszczególnych inwestycjach oraz poinformował, że studium zostanie wykonane w I kwartale
2018 roku.
Ad. 4 Sprawy różne
Spraw różnych nie było.

Ad. 5 Wnioski i opinie komisji
Na posiedzeniu nie wypracowano żadnych wniosków ani opinii.
Ad. 6 Zamknięcie obrad komisji
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Marcin Wojcieszyński
o godzinie 11.00 zamknął posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.
Protokołował: Marcin Wojcieszyński - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Polityki
Społecznej i Zdrowia
Data i podpisy członków komisji:
1. Marcin Wojcieszyński

...........................................................................

2. Małgorzata Wójtowicz

..........................................................................

3. Zbigniew Pyk

..........................................................................

4. Artur Podczasiak

..........................................................................

5. Łukasz Gryń
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6. Andrzej Kasperek

...........................................................................

