
Protokół Nr 51/18/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu  

odbytego w dniu 15 października 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: 

 Pan Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach  

 Pani Ewa Mazur  – zastępca skarbnika gminy Sitkówka-Nowiny 

 Pan Andrzej Waśko – kierownik referatu Inwestycji gminy Sitkówka-Nowiny  

 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

 

Przewodniczący komisji - Łukasz Gryń, o godz. 8.15 otworzył posiedzenie komisji, przywitał 

członków komisji i zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodniczący komisji przedstawił 

porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Ocena działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej i profilaktycznej                                                  

Szkół  Podstawowych z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny.  

3. Ocena działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej i profilaktycznej 

ZSP w  Nowinach.   

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie obrad komisji. 

 

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

jednogłośnie przez członków komisji. 

 

Ad. 2 i 3  

Ocena działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej i profilaktycznej                                                  

Szkół  Podstawowych z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny 

Ocena działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej i profilaktycznej ZSP  

w  Nowinach  

W posiedzeniu Komisji Oświaty wziął udział kierownik CUW w Nowinach pan Ryszard 

Kusak, który przedstawił w formie pisemnej informacje na temat oceny działalności szkół 

działających na terenie gminy Sitkówka-Nowiny (załącznik nr 4). 

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

W sprawach różnych zaproszono panią Ewę Mazur i pana Andrzeja Waśko, w których 

omówiono zmiany w budżecie na sesję nadzwyczajną. Członkowie dopytali o kwotę 

zwiększającą paragraf wynagrodzeń w szkołach a także o kwotę z podatku dochodowego  



(318.000 zł), która zwiększa budżet na rok 2018, a także zmiany w budżecie dotyczące 

inwestycji. 

 

O godzinie 9:00 posiedzenie komisji opuściła radna Renata Krzysiek-Nowakowska. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Na posiedzeniu komisji nie wypracowano wniosków i opinii. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

Zamknięcie obrad komisji o godzinie 9:30 

 

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 ………………………………………………………………….. 


