
Protokół Nr49/18/KO 

Z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu odbytego w dniu 

17 września 2018 roku w sali konferencyjnej 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  Alina Banasik – dyr. Przedszkola Samorządowego w Nowinach 

 Pani Urszula Wierzbicka – dyr. ZPO w Bolechowicach  

 Pani Anna Łukasiewicz – dyr. ZPI W Kowali 

 Pani Joanna Wojcieszyńska  – dyr. SP w Nowinach  

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. Realizacja budżetu na 2018 rok w placówkach oświatowych Gminy Sitkówka-Nowiny 

w paragrafie wynagrodzenia i płace. 

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 

Na posiedzeniu komisji oświaty doszło po raz pierwszy do sytuacji w której zaproszonym 

gościom w osobach dyrektorów placówek oświatowych wydano przez wójta gminy 

Sitkówka-Nowiny pana Sebastiana Nowaczkiewicza ustne polecenie by ni uczestniczyły w 

posiedzeniu komisji oświaty i by nie przedstawiały członkom komisji żadnych informacji w 

zaproponowanym punkcie porządku obrad. Na spotkanie delegował pan wójt kierownika 

CUW pana Ryszarda Kusaka, który tego samego dnia dostarczył do urzędu zwolnienie 

lekarskie i tym samym nie pojawił się na komisji. Dyrektorzy w osobach Urszula Wierzbicka, 

Anna Łukasiewicz i Joanna Wojcieszyńska zjawiły się grzecznościowo na komisji na ok 1 

minutę. Ta ostatnia przeprosiła w imieniu wszystkich za zaistniałą sytuację i przekazała że 

wójt Nowaczkiewicz udzielił im ustne polecenie służbowe by nie brały udziału w posiedzeniu 

komisji. Członkowie komisji w dotychczasowej pracy nie spotkali się z taką sytuacją. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Gryń zapraszał tym samym na komisję zarówno Wójta 

Nowaczkiewicza jak i wicewójta Barwinka, niestety żaden z nich nie miał czasu dla członków 

komisji, pomimo że obaj przebywali w swoich gabinetach. 

Ad. 3 

Sprawy różne 

 

Spraw różnych nie było. 



 

Ad. 4 

Wnioski i opinie komisji 

 

Komisja sporządziła notatkę służbową z zaistniałej sytuacji na posiedzeniu komisji. 

 

Ad. 5 

Zamknięcie obrad komisji 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad radny Łukasz Gryń o godz. 10:15 zamknął posiedzenie 

komisji. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował Łukasz Gryń – przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu. 

W posiedzeniu komisji nie brała udział radna Renata Krzysiek-Nowakowska. 

 

Daty i podpisy członków komisji: 

 

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

2. Małgorzata Wójtowicz ……………………………………………………………........ 

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

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


