
Protokół Nr 1/18/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 11 grudnia  2018 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka –Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła pani Renata Krzysiek –Nowakowska udział wzięli 

członkowie komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu – nieobecny radny Piotr Piotrowicz) oraz zaproszeni goście: 

 Pan Ryszard Kusak - sekretarz Gminy Sitkówka - Nowiny  

 Pani Monika Kałuzińska  - p.o. kierownika CUW w Nowinach  

 Pani Ewa Mazur - zastępca  skarbnika Gminy Sitkówka - Nowiny  

 Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny 

 Pani Halina Musiał  - radna Gminy Sitkówka - Nowiny 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 1  

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 8.00 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji  i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza projektu do budżetu na 2019 rok. 

3. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2019 roku.  

4. Wnioski i opinie komisji.  

5. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie przez członków komisji (tj. 5 głosów „za”). 

 

Ad. 2  

Analiza projektu do budżetu na 2019 rok 

Pani Monika Kałuzińska p.o. kierownika CUW i Pan Ryszard Kusak sekretarz Gminy 

Sitkówka - Nowiny odpowiedzieli na wiele pytań członków komisji dotyczących projektu 

budżetu na 2019 rok w kontekście wydatków na oświatę. Pytania dotyczyły m.in. 

 wzrostu kwoty  na utrzymanie oświaty, 



 odpraw dla nauczycieli w ramach art. 20 KN, 

 ilości uczniów szkoły zawodowej, 

 stanowiska wicedyrektora w ZSP w Nowinach, 

 realizację  polityki cięć budżetowych już na etapie konstruowania,  

 dopłat dla nauczycieli w ramach jdu, 

 subwencji dla ucznia z Orzeczeniem o kształceniu specjalnym, 

 przedszkola czy jest subwencja  na  utrzymanie,  

 dodatku wiejskiego dla nauczycieli.  

Pani Monika Kałuzińska przedstawiła zestawienie wykonania budżetu dla wydatków 

placówek oświatowych, które stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.  

 

Pani Ewa Mazur zastępca  skarbnika Gminy Sitkówka - Nowiny przedstawiła i omówiła 

przygotowany projekt budżetu na 2019 rok. Dokonała analizy zarówno dochodów i 

wydatków, omówiła i uzasadniła  planowany kredyt i obecny stan zadłużenia Gminy 

Sitkówka - Nowiny.  

 

Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny omówił kierunek i zakres inwestycji ujętych w projekcie 

budżetu na 2019 rok. Radni dopytywali o inwestycje w ich miejscowościach: 

 budowa drogi do lasu w Kowali, 

 remont elementów placu zabaw na ulicy Perłowej, 

 budowa chodnika od starego punktu katechetycznego do KCMB, 

 budowa fragmentu chodnika w Trzciankach prowadzącego do tunelu, 

 wymiana  oświetlenia osiedla Nowiny na energooszczędne, 

 budowa dróg ulic w Szewcach, 

 

Ad. 3  

Opracowanie planu pracy na I półrocze 2019 roku  

Członkowie komisji opracowali plan pracy komisji na I półrocze 2019 roku.  

Plan pracy komisji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

 

 

 



Ad. 6   

Sprawy różne 

Przewodnicząca Renata Krzysiek-Nowakowska poinformowała, że zgodnie z §73 Statutu 

Gminy – w razie nieobecności Przewodniczącego komisji, pracami komisji kieruje osoba z 

komisji wyznaczona przez Przewodniczącego komisji lub Przewodniczącego Rady Gminy. 

Dlatego też poprosiła, aby jedna osoba z komisji zgłosiła wolę i chęć do kierowania pracami 

komisji w razie jej nieobecności. Zgłosił się radny Tadeusz Kucharczyk. 

W związku z powyższym Przewodnicząca Renata Krzysiek-Nowakowska wyznaczyła 

radnego Tadeusza Kucharczyka na osobę, która będzie kierowała pracami komisji w razie jej 

nieobecności 

 

Następnie członkowie komisji zapoznali się z pismem od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

dot. przyznania nagrody grupowej dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Nowinach za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej a następnie wypracowali n/w 

opinię w tym temacie.  

 

Ad. 7   

Wnioski i opinie komisji 

Komisja  na posiedzeniu  wypracowała: 

 

1. opinię adresowaną do Wójta Gminy: 

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

pozytywnie opiniuje propozycje przyznania nagrody grupowej  dla Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej za zaangażowanie w pracę w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Sitkówka- Nowiny.   

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wynik głosowania "za" 5 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymało się" 0 głosów.  

Opinia stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

2. opinię adresowaną do Wójta Gminy: 

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

po zapoznaniu się i analizie projektu budżetu na 2019 rok  pozytywnie opiniuje 

zaproponowany plan finansowy dochodów i wydatków  Gminy Sitkówka - Nowiny.  

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych. 

Wynik głosowania: "za" 5 głosów, "przeciw" 0 głosów",  "wstrzymało się" 0 głosów.  



Opinia stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 8  

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 10.30 zamknęła posiedzenie komisji.  

 

Na tym protokół  zakończono.  

Protokołowała Renata Krzysiek – Nowakowska – przewodnicząca komisji. 

 

Data i podpisy członków komisji: 

1. Renata Krzysiek – Nowakowska ………………………………………..... 

2. Sylwester Bentkowski                  ..............................................................  

3. Tadeusz Kucharczyk                     ................................................................ 

4. Renata Posłowska                       ……………………………………….....  

5. Agnieszka Stępień                       ............................................................... 

 


