
Protokół Nr 45/18/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 23 maja 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 – 

nieobecna radna Renata Krzysiek-Nowakowska) oraz zaproszeni goście: 

 Pan Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach  

 Pani Julita Zając – dyrektor GBP w Nowinach 

 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  

 Pani Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy  

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący komisji - Łukasz Gryń, przywitał członków komisji i zaproszonych na 

posiedzenie gości. Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Organizacja pracy szkół i przedszkola na rok szkolny 2018/2019. 

3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2017 rok. 

4. Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2017 rok. 

5. Analiza materiałów na sesję rady. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie obrad komisji. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie przez członków komisji. 

 

Ad. 2 

Organizacja pracy szkół i przedszkola na rok szkolny 2018/2019 

Pan kierownik CUW Ryszard Kusak przedstawił Komisji na piśmie informację dotyczącą 

organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019, które otrzymał od 

dyrektorów placówek.  

Pan Kusak poinformował członków Komisji, że są plany przeniesienia do budynku dawnego 

gimnazjum 3-ch grup przedszkolnych, ponieważ dotychczasowe grupy, które znajdowały się 

w budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach, muszą zwolnić miejsce dla uczniów SP. 

Członkowie Komisji byli zdziwieni, że nikt do tej nie informował Komisji o planach 



dostosowania części pomieszczeń budynku dawnego gimnazjum pod potrzeby grup 

przedszkolnych, co zresztą Komisja uważa za słuszne. Materiały przedstawione przez 

kierownika CUW stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 3 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2017 rok 

Pani dyrektor Julita Zając omówiła sprawozdanie z działalności GBP w Nowinach, które 

stanowiło załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017. Pani dyrektor 

poinformowała że rozstrzygnięty został konkurs na etat bibliotekarza, została zawarta umowa 

na okres 3 miesięcy. Członkowie Komisji otrzymali informację iż Gminna Biblioteka 

Publiczna będzie przeniesiona do nowego budynku GOK, Komisja nie poznała na dzień  

23 maja br. szczegółów tej reorganizacji. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2017 rok 

Pan dyrektor przekazał członkom komisji sprawozdanie z działalności GOK „Perła”. 

Zapytany o kwestie montażu nowej rury poinformował że została ona wykonana na podstawie 

przetargu „zaprojektuj i wybuduj”.  

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję rady 

W w/w pkt uczestniczyli kolejno pani Ewa Mazur i pan Andrzej Waśko.  

Pani Ewa Mazur będąca Zastępcą Skarbnika omówiła kwestie płatności za wymianę rury na 

basenie „Perła” a także przebudowy stadionu, pan Andrzej Waśko omówił z komisją sprawy 

bieżących inwestycji. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się: 

 z pismem mieszkańca Szewc – zażalenie na postanowienie  do SKO w Kielcach;  

 z pismem mieszkanki Nowin adresowanym do Wójta Gminy, skierowanym również 

do Rady Gminy dot. umorzenia nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych 

wychowawczych; 

 z pismem z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny - dot. zajęcia stanowiska w sprawie 

pisma posła na Sejm RP Bogdana Latosińskiego, tj. przyłączenia się do inicjatywy w 

celu uhonorowania Działaczy Opozycji antykomunistycznej oraz Osób 

Represjonowanych poprzez przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów 

komunikacją miejską na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

Członkowie komisji na posiedzeniu wypracowali n/w. zapytanie adresowane do 

Przewodniczącej Rady Gminy, wójta gminy oraz do Dyrektora ZSP w Nowinach: 

 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny składa zapytanie  

do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny i Dyrektora ZSP w Nowinach, jakie zostały 

podjęte działania i wyciągnięte konsekwencje w sprawie przedstawionej na 

posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 8 sierpnia 2017 r. tj. informacja 



udzielona przez Prezesa UKS Futsal Nowiny pana Piotra Lichotę odnośnie alkoholu, 

który pojawił się na terenie placówki oświatowej ZSP w Nowinach. 

Radni wyrazili stanowczy sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji i jako Komisja 

zajmująca się sprawami i problematyką oświaty domagamy się stanowczej 

interwencji.  

W przypadku braku reakcji Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zwróci się z 

przedstawionym problemem do organów sprawujących nadzór nad placówkami 

oświatowymi. 

Ze względu na ochronę danych osobowych protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu z dnia 8 sierpnia 2017 r. do wglądu w biurze rady gminy. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych. 

Wyniki głosowanie:  

 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała wniosków i opinii. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad radny Łukasz Gryń o godz. 12:30 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. Małgorzata Wójtowicz     ………………………………… 

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

4. Eugeniusz Czerwiak        …………………………………. 

 


