
Protokół Nr 36/ 17/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 8 sierpnia 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: 

 Pan Tomasz Siarek  - prezes zarządu GKS Nowiny 

 Pan Piotr Lichota - prezes FUTSAL  NOWINY  

 Pani Stanisława Polowczyk-Walas - prezes UKS FUKUTENJIN w Kowali 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 9.00 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji  i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Sport w Gminie Sitkówka - Nowiny: 

- GKS Nowiny 

- GKS Futsal Nowiny 

-  UKS FUKUTENJIN w Kowali 

3. Sprawy różne. 

4. Wnioski i opinie komisji. 

5. Sprawy różne. 

6.Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Porządek obrad został przyjęty 

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

 

Ad. 2 Sport w Gminie Sitkówka – Nowiny 

GKS Nowiny 

Pan Tomasz Siarek prezes zarządu GKS Nowiny przedstawił komisji szczegółowe  

sprawozdanie z działalności sportowej sekcji piłki nożnej Gminnego Klubu Sportowego 

"Nowiny" w I półroczu 2017 roku.  



- Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr 4 do protokołu 

Dodatkowo prezes Tomasz Siarek przedstawił kosztorys wyjazdów na mecze w  Rundzie 

wiosennej sezonu 2016/2017 zestawiający ilość przejechanych kilometrów pokazujący w 

transparentny sposób całkowity koszt transportu.  

- Kosztorys wyjazdów stanowi załącznik Nr 5 do protokołu 

  

GKS Futsal Nowiny 

Jednym z zaproszonych gości był Pan Lichota - Prezes Futsalu Nowiny. Pan prezes 

przygotował na posiedzenie komisji prezentacje multimedialną przedstawiającą wyniki 

sportowe, strukturę organizacyjną drużyny, plany rozwojowe, promocyjne i cele wyznaczone 

na przyszłość. 

- Sprawozdanie merytoryczne z działalności GKS Futsal Nowiny stanowi załącznik Nr 6 do 

protokołu 

 

Pan Piotr Lichota poinformował, że z powodów czysto sportowych,  jak określił - słabych 

wyników jakie osiągnęła drużyna w poprzednim sezonie, zrezygnował z funkcji trenera 

pozostając jedynie na stanowisku prezesa klubu. Jak podkreślił, nie będzie pobierał z tytułu 

pełnienia funkcji prezesa żadnych wynagrodzeń. 

Na posiedzeniu komisji zostało również przedstawione prezesowi Lichocie, zdjęcie szafki 

wypełnionej alkoholem (szafka znajdowała się w ZSP w Nowinach), która to miała należeć 

do prezesa Lichoty. Zdjęcie otrzymali członkowie komisji oświaty do zapoznania się. 

Zapytany o to czy jest to jego szafka, odpowiedział, że szafka należała                                               

do                                    . Poinformował, że sytuacja faktycznie miała miejsce i że nie 

powinna się nigdy zdarzyć. Nadmienił iż o całej sprawie został poinformowany również Wójt 

Gminy Sitkówka - Nowiny pan Sebastian Nowaczkiewicz, który jak wyraził się prezes 

Lichota, ukarał …………………..finansowo.  Z tytułu pełnionej funkcji 

…………………Ekom Futsal Nowiny, .                      nie otrzymał wynagrodzenia za okres 2 

miesięcy. 

Członkowie komisji wyrazili swoja dezaprobatę dla przedstawionej sytuacji i zachowań, 

zwracając szczególną uwagę iż kategorycznie zabrania się takich praktyk, a przetrzymywanie 

czy też spożywanie alkoholu na terenie szkoły jest zabronione i może się wiązać z 

odpowiedzialnością karną. Jednocześnie członkowie komisji wyrazili nadzieję, że już nigdy 

więcej nie dojdzie do takich sytuacji.   

 



UKS FUKUTENJIN w Kowali 

Pani Stanisława Polowczyk-Walas prezes UKS FUKUTENJIN w Kowali przedstawiła 

merytoryczne sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego" FUKUTENNJIN".  

- Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu 

 

Ad. 3 

Sprawy różne 

Spraw rożnych nie było. 

 

Ad. 4  

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie podczas posiedzenia komisji nie wypracowali wniosków i opinii. 

 

Ad. 5 

Zamknięcie obrad komisji.  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 12.30 zamknęła posiedzenie komisji.  

Na tym protokół  zakończono. 

 

Protokołowali: 

Punkt 1,2,3,4,5 Renata Krzysiek – Nowakowska – przewodnicząca komisji 

Punkt 2, Łukasz Gryń - członek komisji  

 

 

 

Data i podpisy członków komisji: 

 

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

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

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

4. Małgorzata Wojtowicz                 ……………………………………….. 

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

 

 

 


