
Protokół Nr 12/19/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 21 sierpnia 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: 

• Pan Przemysław Cichoń -prezes GKS Nowiny 

• Pani Justyna Skrzypczyk – p.o. kierownika CUW w Nowinach  

• Pani Kornelia Bem- Kozieł - prezes  Stowarzyszenia  „ Między Rajem a Piekłem” 

• Pan Jacek Kania - dyrektor GOK "Perła" 

• Pan Michał  Piast - p.o. dyrektora SPZOZ w Nowinach 

• Pan Tomasz Bucki - pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska  

(Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu) 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 8.30 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji  i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Ocena gotowości placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2019/2020. 

3. Podsumowanie programu "Wakacje w Gminie Sitkówka - Nowiny" 

4. Analiza materiałów na sesję rady 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji.  

7. Zamknięcie obrad komisji. 

(Porządek obrad stanowi załącznik Nr 3 do protokołu) 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji (tj. 6 głosów „za”)   

 

Ad. 2 

Ocena gotowości placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2019/2020 



 Pani Justyna Skrzypczyk p.o. kierownika CUW w Nowinach omówiła działania 

modernizacyjno-remontowe przeprowadzone w poszczególnych placówkach oświatowych na 

terenie Gminy Sitkówka - Nowiny. 

- w/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu 

Pani Skrzypczyk  omówiła planowany  stan zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych 

placówkach oświatowych na terenie gminy. 

  

Ad. 3 

Podsumowanie programu " Wakacje w Gminie Sitkówka - Nowiny" 

Pan Jacek Kania dyrektor GOK "Perła" dokonał podsumowania realizacji  programu Wakacje 

w Gminie Sitkówka - Nowiny 2019.  

- w/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu 

Dyrektor Kania poinformował członków komisji, że ma problem w porozumieniu się z 

dyrekcją SP w Nowinach w sprawie wykorzystania świetlicy szkolnej na zorganizowanie 

zajęć „Wakacje w Gminie Sitkówka – Nowiny”.  

 

Pani Kornelia Bem-Kozieł prezes Stowarzyszenia „ Między Rajem a Piekłem” podsumowała 

organizację programu „Wakacje z Pasją ”  

- w/w sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu 

Dodatkowo Pani Bem-Kozieł przekazała członkom komisji informację o tworzonych klasach 

mistrzostwa sportowego w LO w ZSP w Nowinach. W roku szkolnym 2019/2020 naukę w 

murach ZSP rozpocznie 74 uczniów. Utworzone zostaną 4 klasy w tym dwie po szkole 

gimnazjalnej z okresem nauki 3 letnim i 2 po szkole podstawowej z okresem nauki 4 letnim.  

Zajęcia lekcyjne odbywać się będą od 8.00 do 17.10 od poniedziałku do piątku. Przedmiotami 

rozszerzonymi będzie biologia, geografia i język angielski. Jako drugi język planowany jest 

język hiszpański. Pani dyrektor  szuka nauczyciela do prowadzenia zajęć z tego języka.  

Od 1 września w ramach LO rozpoczyna pracę internat. W tej chwili chęć zamieszkania w 

nim zgłosiło 20 uczniów.  

 

Ad.4 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji zapoznali się i szczegółowo omówili materiały przygotowane na 

zbliżającą  się sesję Rady Gminy Sitkówka–Nowiny.  

Pan Tomasz Bucki  - pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska  omówił projekty uchwał przygotowane przez referat budownictwa 



 

Ad. 5  

Sprawy różne 

Na komisję został zaproszony Pan Przemysław Cichoń nowy prezes GKS Nowiny. Pan prezes 

omówił planowane przez siebie kierunki działalności, programy treningowe, plany 

perspektywiczne klubu.  

 

Na komisję został zaproszony również Pan Michał  Piast p.o. dyrektora SPZOZ w Nowinach.  

Pan Piast szczegółowo omówił obecną sytuację finansową i personalną w zarządzanej  przez 

niego placówce wyjaśniając zasady zawierania kontraktów z NFZ na zorganizowanie 

podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacyjnej i ginekologicznej. podzielił się z członkami 

komisji problemami z jakimi na co dzień się zmaga. Zdaniem Pana Piasta postawa pacjentów 

ich oczekiwania i wymagania są bardzo wygórowane i czasem niemożliwe  do wykonania.       

 

Następnie Komisja zapoznała się z pismami adresowanymi do Rady Gminy: 

• zapytanie + odpowiedź oraz  wniosek radnej Haliny Musiał; 

• pismo od Wojewody Świętokrzyskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze – stwierdzenie 

nieważności uchwały Rada Gminy Nr RG-X/93/19 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie 

przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół 

publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, 

poprzez przyznawanie stypendiów i nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia 

sportowe oraz artystyczne”; 

• 6 pism z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach – dot. przesłania uchwał 

Rady Gminy w sprawie: 

- podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

ogólnej, 

- regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, 

- stref płatnego parkowania, 

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

- uchwalenia statutu jednostek pomocniczych gminy, 

- zasad gospodarowania mieniem komunalnym i  nałożenia opłaty miejscowej; 

• pismo mieszkanki gminy – dot. odpowiedzi w sprawie zwiększenia przejazdów 

autobusowych linii „19”+ odpowiedź na w/w pismo 



• pismo z Głównego Inspektora Transportu Drogowego Delegatura Południowa – dot. 

montażu stacjonarnego urządzenie rejestrującego naruszenie przepisów drogowych w 

msc. Zgórsko; 

• 2 wnioski mieszkańców gminy dot. uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy 

Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 22 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny + 

odpowiedzi + wyjaśnienia; 

• Skarga na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny + wyjaśnienia; 

• pismo mieszkanki gminy dot. uchwały Nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 29.04.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji. 

 Na posiedzeniu komisja nie wypracowała wniosków i opinii. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji.  

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 11.00 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                .....................................................................     

6.    Piotr Piotrowicz                      ...................................................................                 


