
Protokół Nr 2/19/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 24 stycznia  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 Edyta Bobryk - pracownik GOK „Perła” w Nowinach  

 Pani Ewa Mazur - zastępca skarbnika Gminy Sitkówka - Nowiny 

 Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 9.00 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji  i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Ferie zimowe 2019 w Gminie Sitkówka - Nowiny. 

3. Kalendarz imprez kulturalnych na 2019 rok organizowanych przez GOK „Perła”.  

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji.  

7. Zamknięcie obrad komisji. 

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

jednogłośnie przez członków komisji (tj. 6 głosów „za”)   

 

Ad. 2 

Ferie zimowe w Gminie Sitkówka - Nowiny 

Pani Edyta Bobryk pracownik Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach przedstawiła 

Komisji Oświaty zrealizowany program zajęć w czasie ferii zimowych ”Ferie zimowe  w 

Gminie 2019 w Gminie Sitkówka – Nowiny.” Program  stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 



Ad. 4 

Kalendarz imprez kulturalnych na 2019 rok organizowanych przez GOK „Perła”  

Pani Edyta Bobryk pracownik GOK Gminnego Ośrodka Kultu „Perla” w Nowinach 

zapoznała członków komisji z kalendarzem imprez kulturalnych na 2019 rok. Kalendarz 

imprez stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Ad.5  

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji zapoznali się i szczegółowo omówili materiały przygotowane na 

zbliżającą  się sesję Rady Gminy Sitkówka – Nowiny.  

Pani Ewa Mazur zastępca skarbnika Gminy Sitkówka – Nowiny omówiła i uzasadniła 

proponowane zmiany w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny.  

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

Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny  wyjaśnił i omówił członkom komisji projekty uchwał 

przygotowane na najbliższą sesję.  

 

Ad. 6  

Sprawy różne  

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 

 z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód dot. uchwał Rady Gminy w sprawie 

warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji ogólnej, 

 od mieszkańców Szewc (pismo do wiadomości Rady Gminy, adresowane do SKO w 

Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny) - odwołanie od decyzji, 

 od radnej Renaty Posłowskiej i mieszkańców Kowali Małej (pismo adresowane do 

Wójta Gminy i Rady Gminy) dot. wybudowania placu zabaw w Kowali Małej, 

 od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Kielcach - 2 pisma - 

Postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, 

 od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jst. 

 



Ad. 7  

Wnioski i opinie komisji 

Na posiedzeniu komisji członkowie nie wypracowali  opinii i wniosków.  

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 11.30 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. Piotr Piotrowicz                              …………………………………………. 

5. Renata Posłowska                       ……………………………………….....  

6. Agnieszka Stępień                       ........................................................... 

 

 


