
 

Protokół Nr 39 /17/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 22 września   2017 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka –Nowiny                                      

i  w przedszkolach w Nowinach, Bolechowicach i Kowali  

 

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 Jacek Kania  - dyrektor GOK "Perła" w Nowinach 

 Pani Joanna Młynarczyk - Kusińska Skarbnik Gminy Sitkówka - Nowiny 

 Pani Alina Banasik - dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowinach  

 Pani Urszula Wierzbicka - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach 

 Pani Anna Bukowska – pracownik Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali 

(Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu) 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 13.00 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji. 

Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Działalność Krytej Pływalni "Perła"- informacja za miniony okres br. 

3. Wnioski do budżetu na 2018 rok. 

4. Analiza materiałów na sesję. 

5. Samorządowe Przedszkole w Nowinach i oddział przedszkolny w Szewcach - komisja 

wyjazdowa. 

6.  Oddziały przedszkolne w ZPI w Kowali i ZPO w Bolechowicach-  komisja wyjazdowa. 

7. Sprawy różne. 

8. Wnioski i opinie komisji. 

9. 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 

Działalność Krytej Pływalni "Perła"- informacja za miniony okres br. 

Pan Jacek Kania dyrektor GOK "Perła" w Nowinach przekazał członkom komisji informacje 

dotyczące funkcjonowania pływalni między innymi: 



- planowane wpływy ze sprzedaży biletów, 

- działania marketingowe zachęcające do korzystania z pływalni poprzez: karty lojalnościowe, ceny 

promocyjne, preferencyjne dla stałych i grupowych klientów. 

Dyrektor Kania poinformował członków komisji, iż został wyłoniony wykonawca  wymiany  

zjeżdżalni zewnętrznej (koszt to 870 tysięcy brutto).  

Tematem poruszonym na posiedzeniu było również funkcjonujące  kino letnie, koszt jednego seansu 

to 2300 zł.   

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu 

 

Ad. 3  

Wnioski do budżetu na 2018 rok 

Członkowie komisji oświaty nie wypracowali wniosków do budżetu uznając, iż dyrektorzy placówek 

oświatowych  najlepiej znają potrzeby zarządzanych przez siebie jednostek i w ich gestii powinno  

pozostać wnioskowanie o środki finansowe. 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję 

Członkowie komisji zapoznali się z materiałami na najbliższą sesję Rady Gminy Sitkówka – Nowiny 

Pani Joanna Młynarczyk - Kusińska skarbnik Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawiła informacje 

dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Dodatkowo Pani Skarbnik 

omówiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy oraz zmian w WPF.  

 

Dalsza część porządku posiedzenia komisji odbyła się w poszczególnych placówkach 

oświatowych 

 

Ad. 5 

Samorządowe Przedszkole w Nowinach i oddział przedszkolny w Szewcach 

Pani Alina Banasik dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowinach oprowadziła członków 

komisji po przedszkolu. Pani dyrektor omówiła strukturę organizacyjną przedszkola w nowym roku 

szkolnym 2017 / 2018, w tym przede wszystkim ilość  oddziałów przedszkolnych, ilość dzieci w 

grupach i funkcjonowanie żłobka.  Poruszony został temat niedawnego zalania części przedszkola na 

skutek awarii.  

Następnie członkowie komisji udali się do Szewc gdzie funkcjonuje grupa przedszkolna  Przedszkola 

w Nowinach. 

  

Ad. 6 

Oddziały przedszkolne ZPO w Bolechowicach i w ZPI w Kowali 

 



Oddziały przedszkolne ZPO w Bolechowicach 

Pani Urszula Wierzbicka dyrektor ZPO w Bolechowicach oprowadziła członków komisji po salach 

przedszkolnych. Pani dyrektor omówiła stan ilościowy poszczególnych grup, stan zatrudnienia 

nauczycieli i pomocy nauczycieli, organizacje pracy w grupach ich  funkcjonowanie. Pani dyrektor 

omówiła zakres przeprowadzonego remontu  łazienek i wprowadzonych usprawnień poprawiających  

funkcjonowanie przedszkola w Bolechowicach.  

 

Oddziały przedszkolne w ZPI w Kowali 

Członkowie komisji oświaty  zostali oprowadzeni po salach przedszkola  przez pracowników. 

Nieobecna Pani dyrektor Anna Łukasiewicz przygotowała pisemne  sprawozdanie z działalności 

przedszkola.  

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu 

 

 Ad. 7 

Sprawy różne 

Członkowie komisji Małgorzata Wójtowicz, Eugeniusz Czerwiak, Łukasz Gryń i Marcin 

Wojcieszyński poinformowali przewodniczącą Renatę Krzysiek-Nowakowską o wnioskowaniu o 

odwołanie jej z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty Kultury i Sportu. Argumentując, iż   

protokoły z posiedzeń komisji nie zawierają wszystkich informacji na nich poruszanych. Dodatkowo 

członkowie komisji przekazali przewodniczącej zasłyszane informacje, o tym, że pani Krzysiek-

Nowakowska nie czuje się  komfortowo w pracy w takim zespole osobowym komisji i dodatkowo ma 

poczucie manipulowania sobą. 

 

 Ad. 8 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu wypracowali wniosek adresowany do Rady Gminy: 

 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje o odwołanie z funkcji Przewodniczącej Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu pani Renaty Krzysiek-Nowakowskiej. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowania: „za” – 4 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 1 głos. 

 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu wypracowali opinię adresowaną do Wójta Gminy: 

 W związku z wnioskiem Komisja Oświaty, Kultury i Sportu o odwołanie z funkcji 

Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pani Renaty Krzysiek-Nowakowskiej, 

Komisja wnioskuje o przygotowanie na najbliższą sesję Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał Nr RG-II/4/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w 

sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny (wniosek w załączeniu). 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 



Wyniki głosowania: „za” – 4 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 1 głos. 

 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu wypracowali opinię adresowaną do Wójta Gminy: 

 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje możliwość przyznania nagród 

zespołowych dla Zespołów Ludowych, tj. Kowalanek, Bolechowiczan  

i Szewczanek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i 

ochrony kultury na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu prosi o utrzymanie wysokości nagród na poziomie 

ubiegłego roku.  

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowanie: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 9 

Zamknięcie obrad komisji  

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 16.00 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 Wojtowicz                 ……………………………………….. 

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

 

 

 


