
Protokół Nr 43/18/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 20 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 Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy  

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

Środowiska Urzędu Gminy  

 Pan Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach  

 Pan Tomasz Siarek – Prezes GKS Nowiny  

 Pani Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy 

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. 8.00 otworzył 

posiedzenie komisji, przywitał członków komisji i zaproszonych na posiedzenie gości. 

Członek komisji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Działalność  krytej Pływalni „Perła” - dochody własne, dotacje, sponsoring, analiza 

przychodów, działania marketingowe na 2018 rok. 

3. Analiza materiałów na sesję rady. 

4. Sprawy różne – m.in. analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez gminę. 

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 

Działalność  krytej Pływalni „Perła” - dochody własne, dotacje, sponsoring, analiza 

przychodów, działania marketingowe na 2018 rok 

Pan dyrektor Jacek Kania omówił sprawy związane z działalnością Krytej Pływalni „Perła” w 

Nowinach. Poinformował członków komisji, że ponowne otwarcie basenu po wymianie rury 

planowane jest na koniec kwietnia 2018 roku. Ponadto zapowiedział, że jak co roku GOK 

„Perła” będzie promował się na wydarzeniu „Budzenie Sienkiewki”, targach promocyjnych, 

w lokalnym radio. Zapytany o stan zatrudnienia w GOK „Perła” udzielił informacji iż jest to 

na dzień 20 marca - 34 osoby i nie planuje zwiększenia zatrudnienia. 

Radny Łukasz Gryń zapytał o pisemną informację na temat działalności GOK „Perła”, którą 

to miał na posiedzenie komisji przygotować pan dyrektor Kania. Niestety informacja taka nie 



została przygotowana. Pan dyrektor zobowiązał się do dostarczenia takiego sprawozdania, 

które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Członkowie Komisji po raz kolejny zaapelowali do pana Dyrektora Jacka Kani o poważne 

traktowanie członków komisji. 

 

Ad. 3 

Analiza materiałów na sesję rady. 

Analizy materiałów na sesję dokonano w obecności pana Andrzeja Waśko – kierownika 

referatu Inwestycji, i kolejno pani Ewy Mazur – zastępcy skarbnika Gminy Sitkówka-

Nowiny. 

Radni: Czerwiak, Wojcieszyński, Wójtowicz i Gryń wyrazili swoje niezadowolenie i obawy 

co do ilości zmian jakie zostały zaproponowane na najbliższą sesję w uchwale dot. zmian 

budżetowych. Sprzeciwili się przenoszeniu znacznej części inwestycji zaplanowanych do 

wykonania w 2018 roku na lata kolejne. Wyrazili swoje niezadowolenie, że zmiany te nie są 

konsultowane ze wszystkimi radnymi praz Wójta pana Sebastiana Nowaczkiewicza, a 

przedstawiane są finalne zmiany bez konstruktywnej rozmowy i dyskusji. 

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się informacja jaką przedłożył pan Ryszard Kusak, tj.: 

 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę. 

Informacja ta stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Radny Eugeniusz Czerwiak zapytał o 3 konkursy ogłoszone w CUW na nowe stanowiska 

pracy.  

Pan kierownik Kusak poinformował, że 1 z etatów będzie po osobie, która przechodzi na 

emeryturę, pozostałe 2 będą stanowiły nowe etaty.  

Członkowie komisji wyrazili zdziwienie z takiego stanu rzeczy, bowiem jeszcze w listopadzie 

2017 roku, pan kierownik Kusak zapowiadał, że będzie wnioskował o 1,5 etatu.  

Pan Kusak zapewnił, że posiada w budżecie środki na utrzymanie tych 3 etatów.  

Radni sygnalizowali, że sytuacja ta wpłynie na zwiększenie wydatków na CUW w kolejnych 

latach i że nie popierają takiej polityki. 

 

W sprawach różnych wypowiadał się również Prezes GKS Nowiny pan Siarek, który 

sygnalizował problemy w rozgrywaniu treningów i meczy. Zgłaszał problem, że mają 

również utrudniony dostęp do hali w ZSP w Nowinach, pomimo iż składali w tej sprawie 

pisma.  

Członkowie Komisji zwrócili się do Prezesa o kalkulacje kosztów jakie ponosiłby Klub grając 

na innych boiskach i stosowny wniosek do Wójta pana Sebastiana Nowaczkiewicza. 

Wówczas ustosunkują się do tego wniosku. 

 

Następnie członkowie komisji zapoznali się: 

 z pismem mieszkanki Nowin dot. przebiegu procesu korespondencji z GOPS (dot. 

złożonej skargi na kierownika GOPS); 

 z pismem z Biura Poselskiego Posła RP Jarosława Sachajko - prośba o podjęcie 

uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych środków 



pieniężnych dla Izba Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki do 

ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych; 

 z pismem od Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach - prośba o przydzielenie 

środków finansowych w wysokości 25.000 zł na zakupy inwestycyjne.  

Radni wypracowali w temacie w/w pisma opinię  - opinia znajduje się w pkt 5 porządku 

obrad komisji. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

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

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

pozytywnie opiniuje wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach w sprawie 

przydzielenie środków finansowych w wysokości 25.000 zł na zakupy inwestycyjne 

zawarte we wniosku. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

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

 

Radni wypracowali również:  

 opinię w której sprzeciwiają się utworzeniu 3 nowych etatów w CUW, argumentując 

iż należy podejmować takie działania które zmierzać będą do oszczędności i 

racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych.  

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

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

Opinia stanowią załącznik nr 6 do protokołu 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad radny Łukasz Gryń o godz. 11.00 zamknął posiedzenie 

komisji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował Łukasz Gryń – członek komisji wyznaczony do prowadzenia obrad komisji. 

 

Daty i podpisy członków komisji: 

 

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

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

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

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

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

 


