
Protokół Nr 42/18/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 9 marca 2018 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka –Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Łukasz Gryń - wyznaczony do prowadzenia 

obrad komisji przez Przewodniczącą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny panią Zofię Duchniak, 

udział wzięli członkowie komisji według załączonej listy obecności (lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście: 

 Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach 

 Pani Magdalena Świąder – pracownik GOK „Perła” w Nowinach 

 Pani Joanna Wojcieszyńska – dyrektor SP w Nowinach 

 Pani Katarzyna Lużyńska-Kasperek – pracownik ZPI w Kowali 

 Pani Anna Głogowska-Frączek –pracownik ZPI w Kowali  

 Pani Anna Koprowska – pracownik ZPO w Bolechowicach  

(Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

 

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Łukasz Gryń będący osobą wyznaczoną do prowadzenia obrad komisji, o godz. 12.00 

otworzył posiedzenie komisji, przywitał członków komisji i zaproszonych na posiedzenie 

gości. Członek komisji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Podsumowanie programu  ferii zimowych 2018. 

3. Działalność  i funkcjonowanie świetlic szkolnych i osiedlowych. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie obrad komisji. 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 5 członków komisji. 

 

Ad. 2 

Podsumowanie programu  ferii zimowych 2018 

Pan dyrektor Jacek Kania przedstawił sprawozdanie merytoryczne z organizowanych przez 

GOK „Perła” ferii zimowych w Gminie Sitkówka-Nowiny 2018 r, który stanowi załącznik nr 

4 do protokołu. 

Radny Marcin Wojcieszyński zapytał dyrektora Kanię czy znany jest planowy termin 

otwarcia basenu po wymianie zjeżdżalni/rury zewnętrznej. 

Dyrektor Jacek Kania odmówił odpowiedzi na to pytanie argumentując, że posiedzenie 

komisji nie dotyczy działalności Krytej Pływalni „Perła”.  

Radny Łukasz Gryń, nadmienił iż w najbliższym czasie, bo 20 marca br. jednym z punktów 

obrad komisji będzie działalność Krytej Pływalni „Perła” i wówczas szczegółowo dopytamy 

dyrektora Kanię o wszystkie sprawy związane z basenem.  



Radni byli natomiast zdziwieni dość „nieeleganckim zachowaniem” pana dyrektora – 

uważamy, że GOK „Perła” otrzymując dotację podmiotową z Urzędu Gminy Sitkówka-

Nowiny jest zobowiązany przekazywać wszelkie informacje dotyczące jego działalności, 

niezależnie od czasu. Zachowanie pana dyrektora Jacka Kani odczytujemy jako 

nieuprzejmość i oczekujemy zmiany prezentowanego przez niego stanowiska. 

 

Ad. 3 

Działalność  i funkcjonowanie świetlic szkolnych i osiedlowych 

W dniu 2 marca komisja otrzymała pismo od pani Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Nowinach, iż w terminie 9-11 marca br. planowany jest remont 

świetlicy w związku z powyższym nie będzie możliwe pokazanie członkom komisji 

warunków działania i funkcjonowania świetlicy. 

Następnie Pan Dyrektor Jacek Kania przedstawił działalność świetlicy środowiskowej w 

Szewcach, Bolechowicach i Nowinach, po czym radni udali się na teren gminy Sitkówka-

Nowiny, aby omówić działalność i funkcjonowanie świetlic szkolnych i środowiskowych w 

kolejności: świetlica Miniaturka w Nowinach, świetlica szkolna w Nowinach, Kowali i 

Bolechowicach. 

Podczas wizytacji w szkole w Nowinach pani dyrektor Joanna Wojcieszyńska 

zasygnalizowała potrzebę zakupu maszyny polerującej, piekarnika z płytą grzewczą a także 

kotary dzielącej salę gimnastyczną na łączną kwotę ok. 25.000 zł.  

Członkowie komisji poprosili o zwrócenie się z wnioskiem do organu prowadzącego w 

sprawie przekazania dodatkowych środków na ten cel i wówczas komisja wypracuje opinię na 

ten temat. 

Sprawozdania z działalności świetlic osiedlowych i szkolnych stanowią załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami jakie wpłynęły do biura rady, tj.: 

 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę,  

Członkowie komisji ustalili, że na następne posiedzenie komisji zostanie zaproszony 

dyrektor CUW w Nowinach w celu omówienia w/w sprawozdania. 

 

 pismo Radnej Renaty Posłowskiej o przyznanie nagrody Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny w dziedzinie twórczości artystycznej. 

Członkowie komisji wypracowali opinię dot. w/w pisma. Treść opinii znajduje się  

w pkt 5.  

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Na posiedzeniu komisji członkowie wypracowali n/w opinię  adresowana do wójta Gminy w 

sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dla radnej Renaty Posłowskiej: 

 



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

negatywnie opiniuje propozycję przyznania nagrody indywidualnej dla Pani Renaty 

Posłowskiej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i 

ochrony kultury. 

W opinii członków komisji Radna Rady Gminy Sitkówka-Nowiny powinna zabiegać 

o pozyskanie środków z zewnątrz na chociażby wydania tomiku poezji. Radni są 

sceptyczni co do przyznawania nagród dla radnych, ponieważ może się to spotkać z 

negatywnym odbiorem społecznym. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wyniki głosowanie:  

 4 głosy „za”- radni: Eugeniusz Czerwiak, Łukasz Gryń, Marcin Wojcieszyński, 

Małgorzata Wójtowicz, 

 1 głos „przeciw”- radna Renata Krzysiek-Nowakowska,  

 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad radny Łukasz Gryń o godz. 15.30 zamknął posiedzenie 

komisji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował Łukasz Gryń – członek komisji wyznaczony do prowadzenia obrad. 

 

Daty i podpisy członków komisji: 

 

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

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

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

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

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

 


