
Protokół Nr 17/20/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 24 stycznia 2020 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  Joanna Młynarczyk - Kusińska skarbnik Gminy Sitkówka - Nowiny 

• Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości                i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny 

• Pan Jacek Kania - dyrektor GOK "Perła" w Nowinach 

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. Analiza materiałów na sesję rady. 

3. Sprawy różne. 

4. Wnioski i opinie komisji.  

5. Wizyta członków komisji w nowym budynku GOK " Perła" w Nowinach. 

6. Ferie zimowe  2020 w Gminie Sitkówka - Nowiny. 

7. Kalendarz wydarzeń  kulturalnych na 2020 rok organizowanych przez GOK „Perła”.  

8. 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 

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji zapoznali się i szczegółowo omówili materiały przygotowane na 

zbliżającą  się sesję Rady Gminy Sitkówka – Nowiny.  

Pani Joanna Młynarczyk -   Kusińska skarbnik  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 omówił planowane na najbliższą sesję projekty uchwał. 

 

Ad. 3  

Sprawy różne 

Przewodnicząca komisji przedstawiła radnym informację przygotowaną przez Panią 

kierownik CUW dotyczącą sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego za rok 2019. 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 

• z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - odpis wyroku w sprawie 

Skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Nr RG-X/53/03 

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia 

statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny (stwierdzenie 

nieważności:  

• §19 ust. 1 pkt 3 w części, w jakiej określa, że do kompetencji zebrania wiejskiego 

należy wybór sołtysa i rady sołeckiej, 

• § 27 ust. 1 i 2 załączników od 1 do 5 uchwały) 

• od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - Sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jst w 2019 r. 

• od mieszkańca msc. Zgórsko dot. przejęcia nieodpłatnie przez gminę działki na drogę 

dojazdową 

• ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (pismo adresowane do 

Urzędu Gminy, po dekretacji do Przewodniczącego Rady Gminy) dot. drogi 

wojewódzkiej nr 762 w m. Zgórsko – montaż 4 luster drogowych 

• z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:  

- Uchwała Nr 16/2020 II Składu Orzekającego RIO z dnia 22.01.2020 r. w sprawie 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sitkówka-Nowiny 

- Uchwała Nr 17/2020 II Składu Orzekającego RIO z dnia 22.01.2020 r. w sprawie 

możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej 

Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok 

Ad. 4  

Wnioski i opinie komisji. 

 Na posiedzeniu komisji członkowie  nie wypracowali  opinii  i wniosków.  



 

 

Ad. 5  

 

Wizyta członków komisji w nowym budynku GOK " Perła" w Nowinach 

 

Pan Jacek Kania dyrektor GOK "Perła" w Nowinach oprowadził radnych Komisji Oświaty po 

nowym budynku GOK-u. Omówił  planowane przeznaczenie pomieszczeń.    

 

Ad. 2 

Ferie zimowe w Gminie Sitkówka - Nowiny 

Pan Jacek Kania przedstawił   Komisji Oświaty przygotowany program zajęć w czasie ferii 

zimowych |” Ferie zimowe  Gminie 2020 w Gminie Sitkówka – Nowiny. Program  stanowi 

załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4 

Kalendarz imprez kulturalnych na 2020 rok organizowanych przez GOK „Perła”  

Pan dyrektor  Kania zapoznał członków komisji z kalendarzem wydarzeń kulturalnych 

zaplanowanych  na 2020 rok. Kalendarz imprez stanowi załącznik Nr 4 do protokołu 

 

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

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

4. Sylwester Bętkowski                ....................................................................                  

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

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

      

 


