
Protokół Nr 41/17/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 21 grudnia  2017 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka –Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła pani Renata Krzysiek–Nowakowska udział wzięli 

członkowie komisji wg załączonej listy obecności (Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu) oraz zaproszeni goście: 

 Pani Kornelia Bem–Kozieł - dyrektor ZSP  w Nowinach, 

 Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska - Skarbnik Gminy Sitkówka-Nowiny,  

 Pan Andrzej Waśko - kierownik Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska, 

 Pani Agnieszka Stępień - pracownik Referatu Organizacyjnego i Spraw  Społecznych 

Gminy Sitkówka – Nowiny. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 7.30 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji  i 

zaproszonego na posiedzenie gościa. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ventus" w Nowinach – sprawozdanie za miniony 

okres br.  

3. Opracowanie Planu Pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na I półrocze 2018 roku. 

4. Analiza materiałów na sesję. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji.  

7. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie przez członków komisji (tj. 5 głosów „za”).   

 

Ad. 2 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ventus" w Nowinach - sprawozdanie z działalności 

za miniony okres br. 

Pani  Kornelia Bem–Kozieł dyrektor ZSP w Nowinach omówiła bieżące sprawy związane z 

funkcjonowaniem schroniska, m.in.: 



 działania remontowe (wymiana oświetlenia na ledowe, remont recepcji, odświeżenie 

łazienek), 

 zakupy związane z doposażeniem kuchni w sprzęt (kocił warzelny, szafy chłodnicze, 

zamrażalka, drobny sprzęt kuchenny). 

 ceny obiadów w rozbiciu na: obiad spożywany w ZSP, w tym obiad uczniowski i 

obiad dla pracownika szkoły, obiad dostarczany do innej placówki, koszt 

całodniowego wyżywienia w przedszkolu, 

 budżet schroniska na 2017 rok i 2018 rok. 

 

Członkowie komisji zapytali Panią dyrektor Bem-Kozieł o: 

 dostawców artykułów spożywczych: mięsnych i piekarniczych i jakość tych 

produktów, 

 samochód dostawczy dowożący posiłki do placówek, 

 stan zatrudnienia w schroniska, 

 stan zatrudnienia w kuchni, 

 godziny nadliczbowe pracowników kuchni, 

 obłożenie miejsc noclegowych w  schronisku w 2016 roku i 2017roku (w 2017 roku 

spadło z uwagi na rozpoczętą w czerwcu  2017 roku budowę  budynku GOK),   

 ilu konserwatorów ma uprawnienia do rozwożenia obiadów, 

 czy są różnice w ilościach przygotowywanych wszystkich posiłków z uwagi na porę 

roku.  

 

Pani Bem-Kozieł poinformowała komisję o wprowadzeniu zmiany w systemie pracy 

konserwatorów, zlikwidowane zostały dyżury nocne, konserwatorzy pracują do godziny 

23.00. Natomiast pracownicy  recepcji schroniska pracują do godziny 22.00.  

Członkowie komisji zapytali Panią dyrektor Bem-Kozieł o faktury wystawiane dla GOK Perła 

i Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny zawiązane z pobytem gości zaproszonych przez Urząd 

Gminy Sitkówka-Nowiny. Członkowie komisji zwrócili się z prośbą o przygotowanie 

informacji o takich fakturach z rozbiciem na GOK Perła i Urząd Gminy. Pani dyrektor 

poprosiła komisję o złożenie pisma z prośbą o przygotowanie w/w  informacji.  

Sprawozdanie z działalności Schroniska ,,Ventus" dyrektor Bem-Kozieł dostarczy w 

późniejszym terminie.  

 

Ad. 3 

Opracowanie Planu Pracy Komisji  Oświaty Kultury i Sportu na I półrocze 2018 roku 



Przewodnicząca komisji przedstawiła propozycję Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury i 

Sportu na I półrocze 2018 roku. Członkowie po zapoznaniu się z projektem nie wnosząc uwag   

zaakceptowali propozycję. Plan pracy komisji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję. 

Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska Skarbnik Gminy Sitkówka-Nowiny omówiła: 

 zmiany w budżecie na 2017 rok uzasadniając powody ich wprowadzenia, 

poinformowała, że przygotowywana jest zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

 projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających, 

 zasady konstruowania  budżetu Gminy.  

 

Członkowie komisji zapytali  Panią Skarbnik o:  

 wysokość  kwoty przekazywanej  na kluby sportowe działające na terenie naszej Gminy 

- Pani Skarbnik odesłała członków komisji do Pani Agnieszki Stępień kompetentnej w 

tym temacie, 

 dlaczego zadanie  "dowóz  dzieci" wygrała oferta o 100 tysięcy wyższa od najniższej, 

 jak wytłumaczyć, że przetargi raz wygrywa oferta najtańsza innym razem najdroższa - 

Pani Skarbnik wytłumaczyła, że zależy to od specyfikacji przetargowej, 

 skąd i czy można "dołożyć" do zaplanowanych inwestycji jeżeli oferty wykonania będą 

wyższe aniżeli  środki zabezpieczone  na tę inwestycję, 

 jaką kwotę  Gmina odprowadza  tzw. Janosikowego  (około 3 mln zł), 

 czy w dalszym ciągu obowiązuje regulacja prawna zabraniająca dofinansowywania i 

"zarabiania” gminom  na realizacji zadania dotyczącego wywozu śmieci. 

 

Pan Andrzej Waśko kierownik Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska omówił projekty uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy, m. in: 

 nabycie działki w miejscowości  Szewce (odpłatne), 

 nabycie działki w miejscowości Zgórsko ( odpłatne za symboliczną kwotę). 

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Na posiedzenie komisji zaproszona została Pani Agnieszka Stępień pracownik referatu 

organizacyjnego i spraw  społecznych Gminy Sitkówka - Nowiny. Członkowie komisji 

zapytali Panią Stępień o wysokość  kwoty przekazywanej  na kluby sportowe działające na 



terenie naszej Gminy i jakie  kwoty otrzymały poszczególne kluby sportowe. Pani Stępień 

przedstawiła członkom komisji budżety poszczególnych klubów sportowych i  ogólną kwotę 

(300 tys.) zarezerwowaną w budżecie Gminy w 2017 roku związaną z prowadzeniem 

działalności sportowej i stowarzyszeniowej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

   

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu wypracowali n/w opinię dotyczącą projektu 

budżetu na 2018 rok.  

 Komisja Oświaty Kultury i Sportu działająca przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

po zapoznaniu się i analizie projektu budżetu na 2018 rok drogą głosowania podjęła 

decyzję w sprawie projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok:     

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowanie: 1 głos „za”, 3 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.  

 

Następnie Przewodnicząca komisji zobowiązała się przygotować wniosek adresowany do 

Dyrektora ZSP w Nowinach z prośbą o udostępnienie faktur wystawionych dla GOK Perła i 

Urząd Gminy Sitkówka–Nowiny, a na kolejnym posiedzeniu komisji  pozostali członkowie 

mieli zaakceptować jego treść. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji.  

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 9.55 zamknęła posiedzenie komisji.  

 

Na tym protokół  zakończono.  

Protokołowała Renata Krzysiek – Nowakowska – przewodnicząca komisji. 

 

Data i podpisy członków komisji: 

 

1. Renata Krzysiek – Nowakowska ………………………………………... 

2. Eugeniusz  Czerwiak                     ………………………………………..  

3. Marcin Wojcieszyński                  ……………………………………….. 

4. Małgorzata Wójtowicz                 ……………………………………….. 

5. Łukasz Gryń                                 ……………………………………….. 

 

 


