
Protokół Nr 8/19/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 23 maja 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 Ewa Supierz główna księgowa GOK „Perła” w Nowinach 

• Pani Justyna Skrzypczyk p.o. kierownika CUW w Nowinach 

• Monika Kałuzińska główna księgowa CUW w Nowinach 

• Pani Julita Zając dyrektor GBP w Nowinach 

• Pani Agnieszka Stępień pracownik urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny 

• Pani Ewa Mazur zastępca skarbnika Gminy Sitkówka - Nowiny 

(Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu) 

 

Ad. 1 

    Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 7.30 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji  i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Organizacja pracy szkół i przedszkola na rok 2019/2020. 

3. Sprawozdanie z działalności GOK „Perła ” za 2018 rok. 

4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2018 rok. 

5. Analiza materiałów na sesję rady. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji.  

8. 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  

Organizacja pracy szkół i przedszkola na rok 2019/2020 

Panie Justyna Skrzypczyk i Monika Kałuzińska  z Centrum Usług Wspólnych w Nowinach 

omówiły  arkusze organizacyjne wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez 



Gminę Sitkówka – Nowiny na nowy rok szkolny 2019/2020. Planowany stan zatrudnienia na 

nowy rok szkolny: 

- żłobek stan zatrudnienia  bez zmian, 

- Szkoła Podstawowa w Nowinach, przechodzi  jeden nauczyciel z gimnazjum, 

- Szkoła Podstawowa w Kowali, przechodzi jeden nauczyciel z gimnazjum, 

- Szkoła Podstawowa w Bolechowicach stan zatrudnienia bez zmian. 

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach rozpoczęła się rekrutacja do Liceum o 

profilu sportowym,  wpłynęło 100 podań co pozwali na utworzenie 3-4 klas. Ostateczna ilość 

oddziałów klasowych będzie znana po zakończeniu rekrutacji. Gimnazjum jako szkoła jest 

wygaszana podobnie jak szkoła zawodowa, w której uczniowie kończą edukację.  

Panie pokreśliły, że arkusze zostały zatwierdzone przez organ nadzorujący tj. Kuratorium 

Oświaty w Kielcach.  

Pani Monika Kałuzińska na prośbę przewodniczącej komisji przygotowała informację na 

temat: 

- niewypłaconej kwoty pracownikom placówek oświatowych w związku z prowadzonym 

strajkiem. W skali całej gminy to kwota 118 tysięcy zł.    

- kwocie wypłaconej nauczycielom emerytom, którzy brali udział w pracach komisji 

egzaminacyjnych, łącznie to kwota 780 zł.   

- informację o  przejściu na emeryturę, dwóch pracowników w SP w Kowali podjęło taką 

decyzję.    

 

OD GODZINY 8.00 DO GODZINY 8.30 NASTĄPIŁA PRZERWA W POSIEDZENIU 

KOMISJI - W BUDYNKU URZĘDU GMINY SITKÓWKA - NOWINY ODBYŁA SIĘ 

PRÓBNA EWAKUACJA.  

 

Ad. 3 

Sprawozdanie z działalności GOK „Perła ” za 2018 rok 

Pani Ewa Supierz główna księgowa GOK „Perła” w Nowinach w imieniu nieobecnego 

dyrektora Jacka Kani omówiła sprawozdanie finansowe z działalności GOK „Perła ” w 

Nowinach  za okres od 1stycznia do  31 grudnia 2018 roku.  

 

Ad. 3 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2018 rok 

Pani Julita Zając dyrektor GBP w Nowinach omówiła sprawozdanie z działalności GBP w 

Nowinach.  



 

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 omówiła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu 

za 2018 rok.  

Pani Agnieszka Stępień pracownik urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny omówiła i wyjaśniła 

projekt uchwały dotyczący rezygnacji Gminy Sitkówka - Nowiny z członkostwa w 

organizacji turystycznej. Roczny koszt to 4.620 zł. Gmina Sitkówka – Nowiny była 

członkiem tej organizacji od 2006 roku. 

 

Ad. 6  

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

• pismo od mieszkańca gminy w sprawie przepustu wód deszczowych  

• pismo z ŚUW – wytyk do uchwały Nr RG-VII/61/19 z dnia 25 lutego 2019 r. dotyczącej Rady 

Społecznej  

• pismo z ŚUW – wytyk  do uchwały  Nr RG IV/24/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. „Posiłek w 

domu i w szkole”  

• pismo Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód o przekazanie uchwały dotyczącej statutu 

jednostki pomocniczej sołectwa/dzielnicy  

• pismo Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód o przekazanie uchwały w sprawie podatku od 

środków transportowych na terenie gminy  

• pismo Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód o przekazanie uchwały dotyczącej warunków 

podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej -  

• pismo OSP Wola Murowana i Kowala w sprawie umów z kierowcami.  

 

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. 11.15 zamknęła posiedzenie komisji.  



 

Na tym protokół  zakończono.  

Protokołowała Renata Krzysiek – Nowakowska – przewodnicząca komisji. 

 

 

Data i podpisy członków komisji: 

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

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

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

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

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

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

      

 

 


