
Protokół Nr 7/19/KO 

z  wspólnego posiedzenia  

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  

odbytego w dniu 13 maja 2019 roku 

w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Renata Krzysiek - Nowakowska udział wzięli 

członkowie komisji, wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu) 

 

Ad.1. 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 15:00 otworzyła posiedzenie komisji oraz przedstawiła porządek 

obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Zapoznanie się z  wnioskiem w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela 

Gminy Sitkówka-Nowiny oraz wypracowanie opinii w temacie. 

3. Zamknięcie obrad komisji. 

 (porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 

 

Porządek obrad komisji został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji – 6 głosy „za”. 

 

Ad. 2. 

Zapoznanie się z  wnioskiem w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy 

Sitkówka-Nowiny oraz wypracowanie opinii w temacie. 

Pan Władysław Zapała prowadził wieloletnią działalność społeczną na rzecz sołectwa Wola 

Murowana jak i Gminy Sitkówka - Nowiny. Sprawował funkcję Sołtysa wsi Wola Murowana przez 38 

lat, był Radnym Gminy Sitkówka - Nowiny, a także  czynnym strażakiem OSP Wola Murowana gdzie 

pełnił funkcję prezesa. Ponadto jako zwykły mieszkaniec Woli Murowanej służył chętnie pomocą i 

radą. Wielokrotnie wspierał działania Gminy w zakresie inwestycji drogowych, sportowych, 

promocyjnych i integracji społecznej. Angażował się w przedsięwzięcia, których celem był 

innowacyjny rozwój jego rodzinnej miejscowości Wola Murowana. 

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 

13.05.2019 po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny i uzasadnieniem  do w/w 

wniosku o nadanie tytułu” Honorowego Obywatela Gminy Sitkówka – Nowiny” Panu Władysławowi 



Zapale, wypracowali opinię w tym temacie. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wniosek o 

nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Sitkówka-Nowiny Panu Władysławowi Zapale.  

W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji. 

„za” – 6 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów 

 

Ad. 4 

Zamknięcie obrad Komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca Renata Krzysiek - Nowakowska o 

godzinie 15.45 zamknęła posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Renata Krzysiek - Nowakowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

Data i podpisy członków komisji: 

1. Renata Krzysiek - Nowakowska  ………………………… 

2. Sylwester Bentkowski                           ………………………… 

3. Tadeusz Kucharczyk               ………………………… 

4. Piotr Piotrowicz               ………………………… 

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

6. Agnieszka Stępień   ………………………… 

 


