
Protokół Nr 40/17/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 23 listopada  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 Magdalena Pala - pracownik  Referatu Planowania Budżetu i Finansów Urzędu 

Gminy,  

 Pan Michał Kurtek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

 Pan Ryszard Kusak - kierownik CUW w nowinach,  

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 8.30 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji  i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza projektu do budżetu na 2018 rok. 

3. Analiza materiałów na sesję rady. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji.  

6. Zamknięcie obrad komisji. 

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

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

 

Ad. 3 

Analiza materiałów na sesję rady 

Pani Magdalena Pala w zastępstwie za Panią Jadwigę Szendzielorz kierownika Zespołu ds. 

Podatków i Opłat Lokalnych, przedstawiła planowane na 2018 rok wysokości stawek 

podatkowych od środków transportowych. Pani Pala zapoznała członków komisji  i dokonała 

analizy porównawczej stawek od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku w 

sąsiednich gminach z proponowanymi stawkami na 2018 rok na terenie Gminy Sitkówka-



Nowiny. Pani Pala poinformowała członków komisji, że podatek od nieruchomości w 2018 

roku pozostanie bez zmian. 

 

O godzinie 8.40 członkowie komisji: Eugeniusz Czerwiak, Łukasz Gryń, Marcin 

Wojcieszyński i Małgorzata Wójtowicz bez podania powodów opuścili salę posiedzenia 

komisji. 

 

Ad. 2 

Analiza projektu do budżetu na 2018 rok 

Pan Ryszard Kusak kierownik CUW przedstawił przewodniczącej komisji informację 

dotyczącą budżetów poszczególnych placówek oświatowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 

lata 2014-2017.  Kierownik Kusak omówił przygotowane zestawienie wydatków.  

 

Punkty 2, 4, 5 porządku obrad  nie zostały zrealizowane. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji.  

W związku z opuszczeniem przez radnych: Eugeniusza Czerwiaka, Łukasza Grynia, Marcina 

Wojcieszyńskiego i Małgorzatę Wójtowicz sali posiedzenia  przewodnicząca Renata 

Krzysiek–Nowakowska  o godz. 9.00 przerwała  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                                 ……………………………………….. 


