
Protokół Nr 44/18/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 19 kwietnia 2018 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka –Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Łukasz Gryń, udział wzięli członkowie komisji 

według załączonej listy obecności (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz 

zaproszeni goście: 

 Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 

 Pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy  

 Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy  

 Michał Kurtek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 Waldemar Kasprzyk – Radny Gminy 

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

 

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący komisji Łukasz Gryń, o godz. 13.00 otworzył posiedzenie komisji, przywitał 

członków komisji i zaproszonych na posiedzenie gości. W chwili rozpoczęcia obrad, 

nieobecna radna Renata Krzysiek-Nowakowska. Przewodniczący komisji przedstawił 

porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Sprawozdanie finansowe szkół i przedszkola za 2017 rok. 

3. Analiza materiałów na sesję rady. 

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 4 członków komisji. 

 

Ad. 2 

Sprawozdanie finansowe szkół i przedszkola za 2017 rok 

Pan kierownik CUW Ryszard Kusak nie pojawił się na posiedzeniu komisji. W dzień 

poprzedzający zostały dostarczone materiały adekwatnie do punktu drugiego.  

Członkowie komisji nie zostali poinformowani o powodach nieobecności pana Kusaka. 

W dniu posiedzenia komisji radni zostali poinformowani, że pan kierownik jest nieobecny  

w pracy. 

 

Ad. 3 

Analiza materiałów na sesję rady 

W związku z faktem, że Wójt Sebastian Nowaczkiewicz zwołał sesję nadzwyczajna na dzień 

17 kwietnia, kwestia analizy materiałów na sesję okazała się nieaktualna.  



W posiedzeniu komisji Oświaty brała również udział Przewodnicząca Rady Gminy pani Zofia 

Duchniak oraz radni Waldemar Kasprzyk i Michał Kurtek.  

Radni po raz kolejny zaapelowali do Wójta by konsultował całość proponowanych zmian z 

pełnym składem osobowym rady, nie tylko z wybranymi osobami. Radni byli przeciwni tak 

licznym zmianom budżetowym, które zaproponował Wójt w zmianie budżetowej, podkreślali 

że nie godzą się na to by aż 10 z zaplanowanych na rok 2018 inwestycji była przeniesiona do 

realizacji na lata kolejne. 

W związku z tym, iż radni na sesji nadzwyczajnej nie zgodzili się na zaproponowane zmiany 

radni zadawali wiele pytań.  

Przewodnicząca rady Zofia Duchniak zapytała Wójta jak to się stało, że na zadanie 

inwestycyjne dotyczące OZE pan Wójt zaplanował tylko 5.000 zł kiedy potrzeba było 20.000 

zł.  

Wójt Nowaczkiewicz tłumaczył, że na moment projektowania budżetu ciężko było 

przewidzieć jaką kwotę będzie trzeba zabezpieczyć.  

W odpowiedzi usłyszał od Przewodniczącej, że Wójt Piekoszowa zaplanował tyle ile było 

potrzeba. Temat odnawialnych źródeł energii jest realizowany przez Gminę Sitkówka-

Nowiny wraz z Gminą Piekoszów.  

Na zadawane pytania, dlaczego podjęta była sesja nadzwyczajna, Wójt Nowaczkiewicz 

dopytywany wskazał, iż jedynie zadanie przebudowy drogi powiatowej w msc. Wola 

Murowana było pilne. OZE zdaniem pana Wójta jest temat otwartym, podobnie jak droga 

powiatowa w Kowali, która jeszcze nie jest przesądzona. 

Radny Łukasz Gryń zapytał pana Wójta jakie pan Wójt proponuje rozwiązanie, bo przecież 

trzeba znaleźć kompromis.  

Wójt Nowaczkiewicz powiedział, że na tą chwilę nie wie jakie zmiany w budżecie przedstawi 

i czy w ogóle przedstawi. 

Radni byli zdziwieni, że w obecnej sytuacji nie są przygotowywane rozwiązania tej trudnej 

sytuacji. 

Radny Gryń pytał również o to jak Wójt chce zrealizować zadania inwestycyjne, które 

zaplanował w kwocie 20 mln zł na rok 2018, jeśli już w marcu dokonuje się przesunięć 

inwestycji w czasie?  

Pan Wójt argumentował, że o wykonanie budżetu jest spokojny. 

Radny Gryń zapytał jeszcze jakie jest zainteresowanie mieniem komunalnym, którego 

sprzedaż zaplanował pan Wójt na kwotę 4,5 mln zł i to kwota znalazła się w budżecie po 

stronie wydatków inwestycyjnych, pomimo iż gmina nie ma jeszcze tych środków ponieważ 

mienie to nie zostało sprzedane.  

Pan Wójt zapewnił, że zainteresowanie jest duże i na pewno będą wpływy z tytułu sprzedaży 

tego mienia. 

Radni obecni na posiedzeniu komisji zaapelowali do Wójta Nowaczkiewicza o realizację 

budżetu w takiej formie w jakiej został zaplanowany. 

 

O godz. 14:10 na obrady komisji przybyła radna Renata Krzysiek-Nowakowska 

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się: 



 z pismem dot. propozycji Statutu Rady Seniorów,  

 z pismem mieszkańca Szewc dot. zwolnień z opłaty śmieciowej + notatka ze 

spotkania radnych z w/w mieszkańcem, 

 z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach (pismo adresowane do Wójta 

Gminy, do wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy) dot. zadanie pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 0377T w msc. Wola Murowana oraz przebudowy drogi 

powiatowej nr 0376T wraz z budową chodnika w msc. Kowala. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Na posiedzeniu komisji członkowie wypracowali n/w wniosek adresowany do Wójta Gminy 

Sitkówka-Nowiny pana Sebastiana Nowaczkiewicza: 

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

wnioskuje do pana Wójta o realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z 

zaproponowanym przez pana Wójta i przyjętym przez Radę Gminy budżetem gminy 

Sitkówka-Nowiny na rok 2018.  

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o konsultacje z radnymi proponowanych przez 

pana Wójta zmian w budżecie. 

 

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. 15.00 zamknął posiedzenie 

komisji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował Łukasz Gryń – przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu. 

 

 

Daty i podpisy członków komisji: 

 

1. Łukasz Gryń                                 ……………………………………….. 

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

3. Renata Krzysiek – Nowakowska   ………………………………………... 

4. Marcin Wojcieszyński                  ……………………………………….. 

5. Małgorzata Wójtowicz                  ……………………………………….. 

 


