
Protokół Nr 47/18/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 12 lipca 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: 

 Pani  Stanisława Polowczyk-Walas – prezes UKS Fukutenjin 

 Pan Tomasz Siarek – prezes GKS Nowiny 

 Pan Michał Ziernik – Prezes Nowińskiej Akademii Futsalu  

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. Sport w gminie Sitkówka-Nowiny za miniony okres br roku: 

- UKS Fukutenjin w Kowali 

- GKS Nowiny 

- Futsal Nowiny 

- GKS Nowińska Akademia Futsalu 

3. Sprawy różne. 

4. Wnioski i opinie komisji. 

5. Zamknięcie obrad komisji. 

 

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

jednogłośnie przez członków komisji. 

 

Ad. 2 

Sport w gminie Sitkówka-Nowiny za miniony okres br roku: 

Pierwszym zaproszonym gościem była Pani Stanisława Polowczyk-Walas, która przedstawiła 

działalność UKS Fukutenjin za miniony okres. Poinformowała że w 2018 roku wsparcie z 

gminy dla działalności Stowarzyszenia zamknęło się w kwocie 26.750 zł (w tym 

dofinansowanie do letniego wypoczynku dla dzieci w obozie sportowym w Mikoszewie). 

 

Kolejno sprawozdanie złożył prezes GKS Nowiny pan Tomasz Siarek, poinformował, że 

GKS Tworzy grupa ok 20 seniorów a także ok 100 młodzików/juniorów w tzw. grupach 

juniorskich. Prezes poinformował komisję o problemach z jakimi spotyka się pracując w 

GKS-ie Nowiny. Zasygnalizował że brakuje do bieżącej działalności ok 20.000 zł. Wynika to 

z faktu przedłużającego się oddania do użytku boiska na którym trenować i grać mają 

zawodnicy GKS-u Nowiny. Na koszty tych 20.000 zł składają się przede wszystkim koszty 

wynajmu boisk na których od marca do czerwca rozgrywali zawodnicy GKS-u a także 

treningi seniorów i juniorów na „obcych” boiskach, jak również koszty transportu. Prezes 

poinformował, że wielokrotnie rozmawiał z Wójtem Sebastianem Nowaczkiewiczem i 



dostawał od niego zapewnienia, że środki zostaną zabezpieczone – niestety były to rozmowy 

słowne nie poparte żadnym wnioskiem i w ostateczności Wójt z nich się nie wywiązał. Prezes 

Siarek wspomniał również że z podobnym problemem zwrócili się rodzicie jednej z grup 

juniorskich, w sprawie dofinansowania do wyjazdu na obóz sportowy do Barcic. Niestety ten 

pomysł również nie znalazł poparcia u Wójta Sebastiana Nowaczkiewicza. 

Członkowie Komisji wyrazili ubolewanie że dowiadują się o tym tak późno. Podkreślili by 

wszystko z czym zwraca się prezes do Wójta było składane na piśmie i do wiadomości rady, 

wówczas radni będą wiedzieć o problemach i z pewnością podejmą starania by znaleźć środki 

na takie przedsięwzięcia, które służą przede wszystkim dzieciom i młodzieży z terenu naszej 

gminy. Niejednokrotnie bowiem radni byli i są świadkami niewywiązywania się z obietnic 

jakie składa swoim rozmówcą Wójt Sebastian Nowaczkiewicz. 

Prezes Siarek poinformował również że na powyższe zobowiązania zaciągnął kredyt jako 

osoba prywatna – członkowie Komisji byli zdezorientowani, zdziwieni tą sytuacją 

pozostawienia klubu GKS Nowiny bez wsparcia ze strony gminy. 

 

Na spotkanie komisji nie przybył pan Piotr Lichota, prezes Futsalu Nowiny – informując 

pracownika z biura obsługi rady, że przebywa na urlopie.  

Pan prezes Lichota zostanie zaproszony na kolejne posiedzenie komisji, które planowane jest 

w sierpniu. 

 

Ostatnim zaproszonym gościem był pan Michał Ziernik – prezes GKS Nowińskiej Akademii 

Futsalu, który przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności. Poinformował że na rok 2018 

z Urzędu Gminy Akademia otrzymała ok. 18.000 zł wsparcia. 

Akademia skupia w sobie ok 85 dzieci podzielonych na 4 grupy, przy czym niemal 100% 

stanowią dzieci z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. 

Sprawozdania z działalności klubów i stowarzyszeń stanowią załącznik numer 4 do protokołu   

 

Ad. 3 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się: 

 z pismem Dyrektor Przychodni Nowiny SPZOZ (adresowane do Przewodniczącej 

Rady Gminy oraz do wiadomości Radnych Gminy) dot. podejmowanej działalności 

Przewodniczącej Rady Gminy dot. ochrony zdrowia w gminie + odpowiedź 

Przewodniczącej Rady Gminy; 

 z pismem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny (adresowane do Wspólnoty Mieszkaniowej 

Parkowa 7 Nowiny, do wiadomości Rady Gminy)  dot.  drogi dojazdowej do bloku; 

 z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

dot. przekazanie uchwały Nr XLIV/623/18 Sejmiku Woj. Św. z dnia 28 maja 2018 r. 

w sprawie podziału obszaru woj. św. na okręgi wyborcze; 

 z pismem ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Nr RG-XLIII/536/18 z dnia 

28.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu zbadania sytuacji finansowej 

budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy w okresie od 2015 do 

2018 rok. 

 

Ad. 4 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała wniosków i opinii. 

 

Ad. 5 

Zamknięcie obrad komisji 

 



Wobec zrealizowania porządku obrad radny Łukasz Gryń o godz. 11:30 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. Renata Krzysiek-Nowakowska ………………………………………………………… 

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

5. Eugeniusz Czerwiak ………………………………………………………………….. 


