
Protokół Nr 10/19/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 04 lipca 2019 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) oraz zaproszeni goście: 

• Pani  Anita Dziwoń pracownik Gminy Sitkówka - Nowiny  

(Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu) 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 14.30 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji  i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Zapoznanie się z wnioskami w sprawie przyznania nagrody dla OSP w Kowali i 

OSP w Szewcach i Zawadzie oraz wypracowanie opinii w w/w temacie.  

3. Zamknięcie obrad komisji. 

(Porządek obrad stanowi załącznik Nr 3 do protokołu)  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji (tj. 5 głosów „za” ) 

 

Ad. 2 

Zapoznanie się z wnioskami w sprawie przyznania nagrody dla OSP w Kowali i OSP w 

Szewcach i Zawadzie oraz wypracowanie opinii w w/w temacie.  

Członkowie komisji po  zapoznaniu  się z w/w wnioskami. Po dokonaniu analizy, oceny i 

zasadności wniosków wypracowali opinię w w/w temacie:  

 

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

pozytywnie opiniuje propozycje przyznania nagrody dla OSP w Kowali za całokształt 

działalności, współorganizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach 

kulturalnych oraz wzbogacanie życia kulturalnego i kultywowanie tradycji w Kowali 

oraz na terenie całej Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych  

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



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

pozytywnie opiniuje propozycje przyznania nagrody dla OSP w Szewcach-Zawadzie 

za całokształt działalności, współorganizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju 

imprezach kulturalnych oraz wzbogacanie życia kulturalnego i kultywowanie tradycji 

w Szewcach-Zawadzie oraz na terenie całej Gminy Sitkówka-Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych  

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

 

Następnie członkowie zapoznali się również z wnioskiem o przyznania nagrody indywidualnej i 

wypracowali pozytywną opinię na temat propozycji przyznania nagrody indywidualnej.  

(w/w opinia stanowi załącznik do protokołu) 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych  

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

 

Ad. 3 

Zamknięcie obrad komisji  

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 15.30 zamknęła posiedzenie komisji.  

 

Na tym protokół  zakończono.  

Protokołowała Renata Krzysiek – Nowakowska – przewodnicząca komisji. 

 

Data i podpisy członków komisji: 

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

2. Renata Posłowska                       ……………………………………….....  

3. Agnieszka Stępień                     ................................................................... 

4. Sylwester Bentkowski                ...................................................................                 

5. Tadeusz Kucharczyk                .....................................................................     


