
Protokół Nr 48/18/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu  

odbytego w dniu 27 sierpnia 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 w osobach: 

 Pani  Kornelia Bem-Kozieł – dyrektor ZSP w Nowinach 

 Pan Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach 

 Pan Piotr Lichota – prezes GKS Futsal Nowiny (nie stawił się na posiedzenie komisji) 

 Pani Edyta Bobryk – kierownik d.s promocji w GOK „Perła” w Nowinach 

 Pan Andrzej Waśko – kierownik referatu Inwestycji Gminy Sitkówka-Nowiny 

 Pani Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy  

 Pan Michał Kurtek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 Pan Waldemar Kasprzyk – radny 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. Ocena gotowości placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2017 / 2018. 

3. Podsumowanie programu "Wakacje w Gminie Sitkówka-Nowiny". 

4. Działalność Krytej pływalni "Perła" za miniony okres br. 

5. Sport w Gminie Sitkówka -  Nowiny – informacja za miniony okres br. 

„Futsal  Nowiny” 

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. 3 

Podsumowanie programu "Wakacje w Gminie Sitkówka-Nowiny" 

W posiedzeniu komisji oświaty brała udział pani Kornelia-Bem Kozieł wraz z panią Edytą 

Bobryk, które przedstawiły informację podsumowującą wakacje w gminie Sitkówka-Nowiny 



realizowane przez Stowarzyszenie Między Rajem a Piekłem oraz GOK „Perła” w Nowinach. 

Sprawozdania stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 6  

Analiza materiałów na sesję 

Członkowie komisji wraz z dyrektor ZSP w Nowinach Kornelią Bem-Kozieł omówili zmiany 

do projektu budżetu w zakresie kwoty około 560.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 

dla pracowników ZSP. 

 

Ad. 2 

Ocena gotowości placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

Kierownik CUW pan Ryszard Kusak przedstawił plan bieżących remontów jakie poczyniły 

placówki oświatowe z terenu gminy Sitkówka-Nowiny, z których największe związane były z 

dostosowaniem pomieszczeń dla przedszkolaków w budynku ZSP w Nowinach.  

Pan kierownik poinformował o rozstrzygniętym przetargu na dowozy – obowiązująca stawka 

to 3,24 zł za 1 km. Tego dnia pan kierownik Kusak poinformował członków komisji, że nie 

braknie środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, pomimo 

zgłaszanych przez radnych zastrzeżeń wynikających ze sprawozdania z wykonania budżetu, z 

którego jasno wynika że paragraf wynagrodzeń w nowińskich szkołach na dzień 30.06.2018 

ma wykonanie pomiędzy 72-80% co bezsprzecznie wskazuje na to, że nie zabezpieczono w 

budżecie gminy wystarczających środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. 

 

Ad. 4 

Działalność Krytej pływalni "Perła" za miniony okres br. 

Dyrektor GOK pan Jacek Kania nie uczestniczył w posiedzeniu komisji, natomiast pracownik 

GOK pan Edyta Bobryk przedstawiła tylko informacje nt. "Wakacji w Gminie Sitkówka-

Nowiny" (pkt 3 porządku obrad komisji). 

 

Ad. 5 

Sport w Gminie Sitkówka -  Nowiny – informacja za miniony okres br. 

„Futsal  Nowiny” 

Członkowie komisji wyrazili dezaprobatę dla nieobecności prezesa GKS Futsal Nowiny, 

który już dwukrotnie zlekceważył Komisję Oświaty, kultury i Sportu nie stawiając się na 

komisję pomimo faktu iż został na nią zaproszony i z racji tego iż gmina dotuje GKS Futsal 

Nowiny, ma obowiązek przed komisją się stawiać. Ubolewamy, że na tę sytuację nie wpływa 

również Wójt Gminy Pan Sebastian Nowaczkiewicz dając akceptację dla takich zachowań. 

 

Ad. 6 – c.d. 

Analiza materiałów na sesję 

Członkowie komisji wraz z panem Andrzejem Waśko przeanalizowali materiały na sesję rady  

 

Ad. 7 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z: 



 pismem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. o wyrażenie opinii przez Komisję 

Oświaty, Kultury i sportu nt. przyznania nagród grupowych dla zespołów ludowych tj. 

Kowalanki, Bolechowiczanie i Szewczanki; 

Komisja wypracowała opinię dot. w/w pisma, która znajduję się w pkt 8 porządku obrad. 

 

 pismem pani reprezentującej rodziców zawodników GKS Nowiny rocznik 2004 

(adresowane do Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy) - prośba o 

dofinansowanie w wysokości 2.000 zł transportu dzieci i zawodników GKS Nowiny 

na obóz sportowy;  

Komisja wypracowała opinię dot. w/w pisma, która znajduję się w pkt 8 porządku obrad. 

 

 pismem od Prezesa OSP w Kowali (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 

Rady Gminy) - prośba o przekazanie kwoty 6.500 zł na zakup defibrylatora; 

 pismem od mieszkańca Kielce (pismo adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 

Rady Gminy) dot. zmiany nr 21 do mpzp gminy; 

 pismem od mieszkańców msc. Szewce dot. zmiany nr 21 do mpzp gminy; 

 pismem od Zarządu Klubu Seniora (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 

Rady Gminy) - prośba o przyznanie dotacji celowej dla ZGKiM z przeznaczeniem na 

zakup wykładziny do pomieszczeń klubu; 

 pismem od mieszkańców Trzcianek (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 

radnego Grynia, Rady Gminy) dot. spalania odpadów w piecu przez sąsiadkę;   

 pismem ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. oświadczeń majątkowych 

składanych na koniec kadencji. 

 

Ad. 8 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja wypracowała dwie opinie, tj.  

 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje możliwość przyznania nagród 

zespołowych dla Zespołów Ludowych, tj. Kowalanek, Bolechowiczan  

i Szewczanek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i 

ochrony kultury na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

Komisja pozytywnie opiniuje kwoty zaproponowane w złożonym wniosku.  

 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

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

 

 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przychyla się do prośby o dofinansowanie obozu 

sportowego dla dzieci z rocznika 2004 GKS Nowiny. 

Z uwagi na fakt, że sekcja działa w strukturze GKS Nowiny, zwracamy uwagę by 

prezes GKS Nowiny wystąpił na piśmie z wnioskiem o finansowe wsparcie dla dzieci 

z rocznika 2004, w ramach rekompensaty za koszty transportu obozu sportowego, 

który został pokryty w całości przez rodziców. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała złożony wniosek. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

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

 



Ad. 9 

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. Renata Krzysiek-Nowakowska ……………………………………………………… 

3. Małgorzata Wójtowicz ……………………………………………………………........ 

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

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


