
Protokół Nr 16/19/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 13 grudnia  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 Kornelia Bem – Kozieł dyrektor ZSP  w Nowinach 

• Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska - skarbnik Gminy Sitkówka - Nowiny  

• Pan Andrzej Waśko - kierownik Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska. 

• Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska. 

• Pani Urszula Antoniak - 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 

zaproszonego na posiedzenie gościa. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ventus" w Nowinach – sprawozdanie za miniony 

okres br.  

3. Analiza materiałów na sesję rady. 

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 (tj. 6 głosów „za”)   

 

Ad. 2 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ventus" w Nowinach - sprawozdanie z działalności 

za miniony okres br. 



Pani  Kornelia Bem – Kozieł dyrektor ZSP  w Nowinach omówiła bieżące sprawy związane z 

funkcjonowaniem schroniska. Pani dyrektor Bem - Kozieł zwróciła uwagę członków komisji  

na konieczność remontu łazienek w schronisku co dyktowane jest kontrolami sanepidu i 

zaleceniami pokontrolnymi. Obecnie łazienki mogą być użytkowane do marca. Kosztorys 

remontu, który kalkulowany był w ubiegłym roku opiewał na kwotę 180 tys. Zdaniem pani 

dyrektor obecne realia budowlane z pewnością wskażą  wyższą kwotę.  

- w/w Sprawozdanie z działalności Schroniska stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

 

Ad. 3 

Analiza materiałów na sesję 

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

- zmiany w budżecie   na 2019 na najbliższą sesję, 

- zasady konstruowania  budżetu Gminy,  

- możliwość wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2020 wnioskowanych przez radnych. 

 

Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska omówił: 

- przygotowane projekty uchwał, 

- inwestycje zaplanowane na kolejny rok budżetowy min. zakup agregatu prądotwórczego 

dla Przychodni w Nowinach, zabezpieczenie środków na  wykonanie ekspertyzy 

mykologicznej budynku urzędu gminy poprzedzającej remont elewacji planowany na 

kolejny rok budżetowy.  

 

Pan Sławomir Sobczyk i Pani Urszula Antoniak omówili przygotowane projekty uchwał 

dotyczące: regulaminu utrzymania czystości, odbierania odpadów, regulaminu Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami które wpłynęły do Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym: 

• interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 

Sitkówka-Nowiny wraz z odpowiedzią  

• interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie funkcjonowania kopalni 

Bolechowice 



• pismo od mieszkańca Kowali (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 

Przewodniczącego Rady Gminy i radnej R.Posłowskiej) dot. wykonania progów 

zwalniających przy ul. Kryształowej i ul. Diamentowej w Kowali 

• pismo z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach - promocji służby wojskowej 

na sesji rady gminy 

• petycja dot. zmiany przepisów prawa miejscowego 

• pismo z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód - informacja nt. strony postępowania 

dot. przyznania odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie dekretu z dnia 5 

września 1947 r. i dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. + odpowiedź. 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji. 

Komisja na posiedzeniu nie wypracowała opinii i wniosków. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji.  

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 10.40 zamknęła posiedzenie komisji.  

 

Na tym protokół  zakończono.  

Protokołowała Renata Krzysiek – Nowakowska – przewodnicząca komisji. 

 

Podpisy członków komisji: 

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

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

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

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

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

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

      

 

 

 


