
Protokół Nr 46/18/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 21 czerwca 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: 

 Pan Ryszard Kusak – kierownik CUW 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. Plan remontów bieżących w placówkach oświatowych w okresie wakacji. 

3. Wakacje w gminie Sitkówka-Nowiny. 

4. Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2017. 

5. Opracowanie planu pracy komisji na okres od lipca do października 2018. 

6. Analiza materiałów na sesję. 

7. Sprawy różne. 

8. Wnioski i opinie komisji. 

9. Zamknięcie obrad komisji. 

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

jednogłośnie przez członków komisji. 

 

Ad. 2 

Plan remontów bieżących w placówkach oświatowych w okresie wakacji 

Pan kierownik CUW Ryszard Kusak przedstawił Komisji plan kosmetycznych remontów, 

które są planowane w placówkach oświatowych w okresie wakacji. Największa z ich dotyczy 

dostosowania części budynku dawnego gimnazjum na odziały przedszkolne. Poinformował, 

że uchwała w tej sprawie jest przygotowana na najbliższą sesję Rady Gminy. Poruszona 

została też kwestia dowozu uczniów do szkół i zbliżającego się nowego przetargu na dowóz 

dzieci w roku szkolnym 2018/2019.  

Informacja z planu remontów stanowi załącznik numer 4 do protokołu 

 



Ad. 3 

Wakacje w gminie Sitkówka-Nowiny 

Pan dyrektor Jacek Kania omówił z członkami komisji coroczny plan zajęć dla dzieci w 

okresie wakacyjnym. Poinformował że zajęcia będą prowadzone w świetlicy szkolnej SP w 

Nowinach, w cykl zajęć będzie wpisanych 5 wycieczek w których będą mogły uczestniczyć 

dzieci uczęszczające na zajęcia. 

 

Ad. 4 

Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2017 

Członkowie Komisji zapoznali się i przeanalizowali sprawozdanie z wykonania budżetu za 

rok 2017. Członkowie komisji nie kryli swojego niezadowolenia i krytyki z faktu w jaki 

sposób zamknął się rok 2017. Podkreślali przy tym skandaliczną wysokość nagród jakie 

przyznawał swoim współpracownikom wójt Sebastian Nowaczkiewicz. Członkowie Komisji 

wyrażali swój sprzeciw wobec polityce finansowej jaką prowadzi Wójt, oceniając ją jako 

„rozdawnictwo” publicznych środków. Krytycznie odnieśli się również do realizacji a 

właściwie braku realizacji część inwestycji, które przeszły w poczet wydatków 

niewygasających. Członkowie Komisji równie krytycznie ocenili skalę zadłużenia gminy 

która na koniec roku 2017 wynosiła niemal 18 000 000 zł. 

 

Ad. 5 

Opracowanie planu pracy komisji na okres od lipca do października 2018 

Członkowie Komisji opracowali i przyjęli plan pracy komisji na w/w okres. Plan pracy 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6  

Analiza materiałów na sesję 

W dyskusji nad materiałami wzięła udział pani Ewa Mazur która przedstawiła radnym kwotę 

wydatków niewygasających w 2017 i przeniesionych na rok 2018 w kwocie 8 500 000 zł. 

Komisja przeanalizowała materiały na sesję w oparciu o finanse. W dyskusji wziął również 

udział pan Andrzej Waśko – kierownik referatu Inwestycji. Przedmiotem żywiołowej dyskusji 

była umowa jaka wójt gminy pan Sebastian Nowaczkiewicz podpisał z wykonawcą na 

rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach. Umowa zawarta w 2017 roku jest 

umową wieloletnią która zakłada m.in. regulacje płatności z wykonawca robót na kwoty: 

- w 2017 roku ok. 3 450 000 zł 

- w 2018 roku 4 950 000 zł 

- w 2019 roku ok 2 500 000 zł 

Całość umowy opiewa na kwotę ponad 10 874 000 zł. Członkowie kwestionowali przy tym 

ujęcie wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej która zakładała na rok 2018 spłatę 

jedynie 2 000 000 zł na przebudowę GOK-u podczas gdy z umowy jasno wynika że potrzeba 

4 950 000 zł. Komisja po raz kolejny krytycznie ocenił przygotowanie budżetu, wskazując iż 

sytuacja powyższa może stanowić złamanie przez wójta dyscypliny finansów publicznych. 

Członkowie Komisji ponownie podkreślali że budżet przygotowany na rok 2018 jest 

nierealny, świadczyć mogą o tym zmiany budżetowe, usilne poszukiwanie pieniędzy na 

inwestycje a także opóźnienia w ich realizacji czy tez odstępowanie od niektórych inwestycji 

które były zaplanowane i niestety przeszacowane. 



 

Ad. 7 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami jakie wpłynęły do Komisji. 

 

 

Ad. 8 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała wniosków i opinii. 

 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku obrad radny Łukasz Gryń o godz. 12:00 zamknął posiedzenie 

komisji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował Łukasz Gryń – przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu. 

 

Daty i podpisy członków komisji: 

 

Daty i podpisy członków komisji: 

 

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

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

3. Renata Kryzsiek-Nowakowska   ………………………………. 

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

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

 

 


