
Protokół Nr 13/19/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 27 września 2019 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka –Nowiny  

 i  w przedszkolach w Nowinach, Bolechowicach i Kowali  

 

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 Anna Łukasiewicz dyrektor Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali 

• Pani Urszula Wierzbicka dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach 

• Pani Alina Banasik dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowinach  

• Pani Joanna Młynarczyk - Kusińska skarbnik Gminy Sitkówka - Nowiny 

• Pan Sławomir Sobczyk -  zastępca kierownika Referatu Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.  

• Pani Halina Musiał radna Gminy Sitkówka - Nowiny. 

(Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu) 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 7.30 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji  i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2.  Przedszkole  samorządowe w ZPI w Kowali i ZPO w Bolechowicach - komisja 

wyjazdowa. 

3. Samorządowe Przedszkole w Nowinach i oddział przedszkolny w Szewcach - komisja 

wyjazdowa. 

4. Wnioski do budżetu na 2020 rok.  

5. Analiza materiałów na sesję rady. 

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 (tj. 6 głosów „za”)   

 

Ad. 2 

Przedszkolne Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Kowali 

Pani Anna Łukasiewicz dyrektor ZPI w Kowali zapoznała i oprowadziła członków komisji po 

salach grup przedszkolnych. Pani dyrektor  omówiła stan ilościowy poszczególnych grup, 

stan zatrudnienia nauczycieli i pomocy nauczycieli, organizacje pracy w grupach ich  

funkcjonowanie. Pani dyrektor przedstawiła komisji swoje plany dotyczące udoskonalenia i 

usprawnienia  funkcjonowania przedszkola w Kowali.  

- w/w Informacje stanowią załącznik Nr 4 do protokołu 

 

Przedszkolne Samorządowe  w Bolechowicach 

Pani Urszula Wierzbicka dyrektor ZPO w Bolechowicach oprowadziła członków komisji po 

salach przedszkolnych. Pani dyrektor omówiła stan ilościowy poszczególnych grup, stan 

zatrudnienia nauczycieli i pomocy nauczycieli, organizacje pracy w grupach ich 

funkcjonowanie. Pani dyrektor przedstawiła komisji swoje plany dotyczące udoskonalenia i 

usprawnienia funkcjonowania przedszkola w Bolechowicach.  

- w/w Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu 

 

Ad. 3 

Samorządowe Przedszkole w Nowinach i oddział przedszkolny w Szewcach. 

Pani Alina Banasik dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowinach oprowadziła 

członków komisji po przedszkolu. Znajdującym się w budynku ZSP, właściwym budynku 

przedszkola, komisja odwiedziła również  oddział w Szewcach. Pani dyrektor omówiła 

strukturę organizacyjną przedszkola, ilość  oddziałów przedszkolnych, ilość dzieci w grupach, 

funkcjonowanie  żłobka.  

-w/w Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu 

 

Dalsza część posiedzenia odbyła się w budynku Urzędu Gminy  

 

Ad. 4 

Wnioski do budżetu na 2020 rok 

Komisja na swoim  posiedzeniu nie wypracowała wniosków  do budżetu na 2020 rok. 



Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji zapoznali się i szczegółowo omówili materiały przygotowane na 

zbliżającą  się sesję Rady Gminy Sitkówka – Nowiny. Projekty uchwał omówił Pan Sławomir 

Sobczyk -  zastępca kierownika Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy. 

Pani Joanna Młynarczyk - Kusińska skarbnik Gminy Sitkówka - Nowiny omówiła powody 

planowanych zmian w budżecie. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Komisja zapoznała się z pismami wpływającymi do Rady Gminy w okresie między sesjami: 

• ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - informacja o nadzorze 

wojewody nad jst za 2018 rok; 

• z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód - Skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego za pośrednictwem Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na uchwałę Nr 

RG-X/53/03 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie 

uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny; 

• Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 r.; 

• od Stowarzyszenia Telewizja Kablowa Nowiny – (pismo adresowane do Wójta 

Gminy, do wiadomości Rady Gmin) - przeznaczenie kwoty 1.500 zł na zakup 

niezbędnych urządzeń i materiałów; 

• od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dot. tworzenia 

młodzieżowych rad i wspierania ich działalności; 

• pismo od Mieszkanki msc. Trzcianki – (pismo adresowane do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji) - wyjaśnienia do protestu-veta do 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; 

• od Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach – (pismo adresowane do Wójta Gminy) 

- wniosek do budżetu gminy na 2020 rok – 10.000 zł na służby ponadnormatywne; 

• pismo od Zarządu Osiedla Nowiny - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny - 

sprzeciw do podwyżki opłat za 1 GJ; 



• od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. projektu zmiany nr 11 mpzp gminy wraz z 

listą nieuwzględnionych uwag; 

• pismo podpisane: Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Nowiny - sprzeciw do 

tak drastycznej podwyżki opłat za CO; 

• wniosek radnych gminy: Tadeusz Kucharczyk, Damian Milewski, Artur Podczasiak, 

Roman Topór dot. wysokości stawki za 1GJ ciepła oraz opłaty stałej. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji. 

Członkowie komisji obecni na posiedzeniu nie  wypracowali żadnej opinii. 

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji.  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 11.10 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                      ..................................................................... 


