
Protokół Nr 3/19/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 22 lutego 2019 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka –Nowiny  

i  w świetlicach  działających na terenie 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 Andrzej Waśko - kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny, 

 Pani Urszula Wierzbicka - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w 

Bolechowicach, 

 Pani Anna Mazur - pracownik GOK Perła w świetlicy wiejskiej w Woli Murowanej,  

 Pani Katarzyna Lużyńska-Kasperek - nauczyciel świetlicy w Zespole Placówek 

Integracyjnych w Kowali, 

 Pani Joanna Wojcieszyńska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w 

Nowinach, 

 Pani Bernadetta Stefańska - kierownik świetlicy w Szkole Podstawowej im. Orląt 

Lwowskich w Nowinach, 

 Joanna Plutka - pracownik GOK w świetlicy osiedlowej w Nowinach, 

 Pani Halina Musiał - radna Gminy Sitkówka - Nowiny. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 13.15 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji  i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza materiałów na sesję rady. 

3. Sprawy różne. 

4. Wnioski i opinie komisji. 

5. Działalność i funkcjonowanie świetlic szkolnych i osiedlowych.  



6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Porządek obrad został przyjęty 

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

 

Ad. 2 

Analiza materiałów na sesję rady 

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

Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny zapoznał i omówił materiały na zbliżającą się sesje Rady 

Gminy Sitkówka - Nowiny. Odpowiedział na pytania  członków  komisji dotyczące m.in.   

 budowy dróg ulic Dolomitowej i  Kwarcytowej, 

 "likwidacji" rezerwy dla GOK w wysokości 500 tysięcy zł, 

 stanu prac nad rozbudową remizy w Szewcach, 

 konieczności przeniesienia kosza w miejsce nowego przystanku w Kowali, 

 przebiegu projektowanej  ścieżki rowerowej. 

 

Ad. 3 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 

 z RIO w Kielcach:  

- Uchwała NR 3003/2019 II Składu Orzekającego RIO z dnia 31.01.2010 r. w sprawie 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

- Uchwała NR 3002/2019 II Składu Orzekającego RIO z dnia 31.01.2010 r. w sprawie 

opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

 pismo z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny (adresowane do przewodniczącej grupy 

inicjatywy lokalnej) dot. budowy kanału sanitarnego i wodociągu w m. Szewce 

 

Ad. 4 

Wnioski i opinie komisji  

Członkowie komisji nie wypracowali żadnego wniosku i opinii.  

 

Dalsza część porządku posiedzenia komisji odbyła się w świetlicach działających na terenie 

Gminy Sitkówka - Nowiny. 

 



Ad. 5 

Działalność i funkcjonowanie świetlic szkolnych i osiedlowych  

 

Świetlica szkolna w  Szkole Podstawowej  Bolechowicach 

Pani Urszula Wierzbicka dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach 

oprowadziła członków komisji po szkole. Członkowie odwiedzili nowe  pomieszczenia 

powstałe dzięki adaptacji nieużywanego poddasza budynku. Pani dyrektor omówiła 

organizację pracy świetlicy szkolnej, godziny pracy, stan zatrudnienia nauczycieli, ilość 

uczniów zapisanych do świetlicy, rodzaj zajęć prowadzonych z dziećmi. Informacja dyrektora 

o pracy świetlicy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Świetlica wiejska w remizie OSP w Woli Murowanej 

Pani Anna Mazur oprowadziła członków komisji po pomieszczeniach  na poddaszu remizy, w 

której urządzono świetlicę wiejską dla mieszkańców. Świetlica czynna jest codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 20.00. W ramach proponowanych zajęć dla 

mieszkańców odbywają się tu zajęcia zumby i spotkania stowarzyszenia "Siła Woli". 

 

Świetlica szkolna w  Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali 

Pani Katarzyna Lużyńska-Kasperek nauczyciel świetlicy w Zespole Placówek Integracyjnych 

w Kowali przedstawiła członkom komisji informacje o funkcjonowaniu świetlicy szkolnej: 

godziny pracy, stan zatrudnienia nauczycieli, ilość uczniów zapisanych  do świetlicy, rodzaj 

zajęć prowadzonych z dziećmi. Nieobecna w szkole  pani dyrektor Anna Łukasiewicz dla 

członków komisji przygotowała pisemną informację o działalności świetlicy szkolnej w ZPI 

W Kowali. Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Świetlica szkolna w  Szkole Podstawowej  im. Orląt Lwowskich w Nowinach 

Pani Joanna Wojcieszyńska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach 

Pani dyrektor omówiła organizację pracy świetlicy szkolnej; godziny pracy, stan zatrudnienia 

nauczycieli, ilość uczniów zapisanych  do świetlicy, rodzaj zajęć prowadzonych z dziećmi. 

Informacja dyrektora o pracy świetlicy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.  

 

Świetlica osiedlowa w Nowinach 

Joanna Plutka pracownik GOK w świetlicy osiedlowej w Nowinach omówiła funkcjonowanie 

świetlicy osiedlowej: godziny pracy, stan zatrudnienia, rodzaj zajęć prowadzonych z dziećmi. 



W związku z budową budynku GOK panie pracujące w świetlicy mają nadzieję, iż mając 

większą przestrzeń będą mogły poszerzyć swoją ofertę o zajęcia, których do tej pory nie 

mogły realizować z uwagi na ograniczenia lokalowe.  

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 16.30 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                       ............................................................ 

 

 


