
Protokół Nr 50/18/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu  

odbytego w dniu 24 września 2018 roku  

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Łukasz Gryń, udział wzięli członkowie komisji 

według załączonej listy obecności (w posiedzeniu komisji nie brała udział radna Renata 

Krzysiek-Nowakowska - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni 

goście w osobach: 

 Pani  Alina Banasik – dyr. Przedszkola Samorządowego w Nowinach 

 Pai Anna Łukasiewicz – dyrektor ZPI w Kowali 

 Pan Urszula Wierzbicka – dyrektor ZPO w Bolechowicach  

 Pan Sławomir Sobczyk – w zastępstwie pana Andrzeja Waśko - kierownika referatu 

Inwestycji gminy Sitkówka-Nowiny  

 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. Samorządowe Przedszkole w Nowinach i punkt przedszkolny w Szewcach – bieżąca 

działalność. 

3. Oddziały przedszkolne w ZPI w Kowali i ZPO w Bolechowicach – bieżąca 

działalność. 

4. Wnioski do budżetu Gminy na 2019 rok. 

5. Analiza materiałów na sesję. 

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 i 3 

Samorządowe Przedszkole w Nowinach i punkt przedszkolny w Szewcach – bieżąca 

działalność 

Oddziały przedszkolne w ZPI w Kowali i ZPO w Bolechowicach – bieżąca działalność 

W posiedzeniu Komisji Oświaty brały udział panie dyrektorki: Alina Banasik, Anna 

Łukasiewicz i Urszula Wierzbicka, które omówiły bieżące funkcjonowanie i przygotowanie 

przedszkola i oddziałów przedszkolnych w placówkach. 

- sprawozdania stanowią załączniki do protokołu  

 



Członkowie Komisji dopytali o brakujące środki. Komisja uzyskał informację że dyrektor 

Przedszkola Samorządowego pani Alina Banasik jeszcze nie złożyła wniosku, natomiast Pani 

dyrektor ZPI  w Kowali pani Anna Łukasiewicz poinformowała że wniosek taki złożyła  

17 września na kwotę ok 280 000 zł, zaś dyrektor ZPO w Bolechowicach poinformowała, że 

również złożyła taki wniosek do Wójta w dniu 17 września, ale nie chciała podać kwoty o 

jaką wnioskowała na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli. 

 

Ad. 4 

Wnioski do budżetu na 2019 rok. 

Członkowie Komisji ustalili, że radni indywidualnie złożą wnioski do budżetu na rok 2019. 

 

Ad. 5 

Materiały na sesję 

Komisja zaprosiła pana Sławomira Sobczyka w zastępstwie kierownika referatu Inwestycji. 

Członkowie dopytywali o ilość wolnych lokali socjalnych, a także o sprawę chemikaliów 

znajdujących się na ulicy Perłowej. Komisja uzyskała informację od zastępcy kierownika 

pana Sobczyka, że w tym temacie czekamy na reakcję Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z: 

 pismem od mieszkańca Szewc - odwołanie od decyzji do SKO w Kielcach za 

pośrednictwem Wójta Gminy, do wiadomości Rady Gminy  

 pismem mieszkanki Nowiny oraz radnych gminy: Zofia Duchniak, Michał Kurtek, 

Waldemar Kasprzyk (adresowane do Starostwa Powiatowego w Kielcach, do 

wiadomości Rady Gminy) - sprzeciw co do budowy stacji bazowej telefonii 

komórkowej na dz. nr ewid. 458/16 obręb 0005 Zagrody 

 pismami od UKS „Fukutenjin” w Kowali w sprawie możliwości dofinansowania:  

- uroczystego rozpoczęcia sportowego roku judo  

- organizacji 29 Świętokrzyskiego Turnieju Judo  

- 16 Sportowej Wigilii Judo 

Komisja wypracowała opinię dot. pisma UKS Fukutenji, która znajduję się w pkt 7 porządku 

obrad. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja wypracowała n/w opinię dotyczącą pism UKS Fukutenjin w sprawie dofinansowań: 

 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu działająca przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

przychyla się do wniosku UKS Fukutenjin o dofinansowanie organizacji 29 

Świętokrzyskiego Turnieju Judo, który odbędzie się w  dniu 27 października br. w hali 

sportowej w ZPI w Kowali. 

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych. 

Wyniki głosowanie: 4 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodniczący Pan Łukasz Gryń wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 9.30 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 ………………………………………………………………….. 


