
Protokół Nr 4/19/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 04 marca 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 Tomasz Siarek - prezes GKS Nowiny 

 Pan Piotr Lichota - prezes GKS Futsal Nowiny 

 Pan Michał  Ziernik - prezes Nowińskiej Akademii Futsalu 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 14.15 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Sprawozdanie z działalności GKS Nowiny, GKS Futsal Nowiny i GKS Nowińska 

Akademia Futsalu – informacja merytoryczna i finansowa za 2018 rok. 

3. Sprawy różne. 

4. Wnioski i opinie komisji. 

5. 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 

Sprawozdanie z działalności GKS Nowiny, GKS Futsal Nowiny i GKS Nowińska 

Akademia Futsalu 

 

GKS Nowiny 

Pan Tomasz Siarek prezes GKS Nowiny przedstawił komisji sprawozdanie merytoryczne z 

działalności klubu za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Prezes Siarek omówił 



osiągnięcia poszczególnych grup wiekowych w mijającej rundzie rozgrywek. Sprawozdanie 

merytoryczne stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

Członkowie komisji poznali również sprawozdanie finansowe z działalności klubu za okres 

01.01.2018roku do 31.12.2018 roku. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 5 do 

protokołu. 

 

GKS Futsal Nowiny 

Pan Piotr Lichota prezes GKS Futsal Nowiny przedstawił komisji cele statutowe klubu 

sposoby ich realizowania, organizację pracy i drużyny, które działały w klubie. Sprawozdanie 

merytoryczne stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

Nowińska Akademia Futsalu  

Pan Michał  Ziernik prezes Nowińskiej Akademii Futsalu przedstawił członkom komisji 

oświaty podsumowanie działalności swojego klubu. Realizację celów działalności klubu, 

podział na grupy wiekowe a także główne kierunki i formy  pracy z dziećmi podczas zajęć 

treningowych. Pan Ziernik podsumował również finanse klubu z podziałem na koszty 

związane z wynagrodzeniem dla trenerów, zakupem sprzętu i odzieży, kosztów związanych z 

utrzymaniem. Sprawozdanie merytoryczne stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 3 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z: 

 z pismem Fundacji Zdziśka Miśka „Błękitny Promyk Nadziei” dot. projektu pn. 

„Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w woj. 

świętokrzyskim”. 

 

Radny Tadeusz Kucharczyk poruszył temat wysokości wynagrodzenia pracowników obsługi 

w przedszkolu w Nowinach. Z informacji od pracowników przedszkola wynika, że mają 

najniższe wynagrodzenia w porównaniu z pracownikami na tym samym stanowisku w innych 

placówkach na terenie Gminy. Przewodnicząca komisji oświaty zaproponowała poszerzenie 

porządku obrad najbliższej komisji i zaproszenie p.o. kierownika CUW-u  w celu wyjaśnienia 

tych informacji.  

Przewodnicząca komisji wróciła do ostatniej komisji wjazdowej, podzieliła się swoim 

spostrzeżeniem o niewystarczającej powierzchni świetlicy szkolnej w Bolechowicach w 



stosunku do ilości zapisanych i korzystających z niej uczniów. Zdaniem wszystkich członków 

komisji ten problem należy rozwiązać poprzez reorganizację szkolnej świetlicy lub 

rozbudowę istniejącej. Świetlica szkolna powinna być miejscem przestronnym dającym 

dzieciom możliwość rozwijania swoich pasji ale też miejscem cichej nauki. Te cele nie mogą 

być w pełni realizowane  w obecnie funkcjonującej świetlicy. 

 

Ad. 4 

Wnioski i opinie komisji.  

Członkowie komisji nie wypracowali żadnego wniosku i opinii.  

  

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                       .............................................................. 


