
 

Protokół Nr 19/20/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 24 czerwca 2020 roku 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

( zdalny tryb obradowania) 

 

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 Justyna Skrzypczyk - kierownik  CUW w Nowinach 

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

• Pani Joanna Młynarczyk - Kusińska - skarbnik Gminy Sitkówka - Nowiny 

• Pan Andrzej Waśko - kierownik  Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska  

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 8.35 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Organizacja pracy szkół ł i przedszkola na rok szkolny 2020/2021 

3. Plan remontów bieżących w placówkach  oświatowych w okresie wakacji. 

4. Wakacje w Gminie Sitkówka Nowiny  

5. Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2019r.   

6. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2020roku. 

7. Analiza materiałów na sesję rady 

8. Sprawy różne. 

9. Wnioski i opinie komisji.  

10. 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 

Organizacja pracy szkół ł i przedszkola na rok szkolny 2020/2021 

Pani Justyna Skrzypczyk kierownik CUW w Nowinach omówiła organizację pracy szkół i przedszkoli  

na rok szkolny 2020/2021 w kontekście ilości uczniów i dzieci w placówkach oświatowych, ilości 



zatrudnienia pracowników pedagogicznych i  administracyjnych i obsługi. Pani kierownik odniosła się 

do wyników audytu placówek oświatowych prowadzonych przez  Gminę Sitkówka - Nowiny i ich 

realizację.  

Informacja  stanowi załącznik Nr 3 do protokołu 

 

Ad. 3 

Plan remontów bieżących w placówkach  oświatowych w okresie wakacji 

Pani Justyna Skrzypczyk kierownik CUW w Nowinach omówiła planowane  zmierzenia  remontowe 

w okresie wakacji w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny. 

Pani kierownik poinformowała,  że  plan remontowy na wakacje jest niewielki gdyż zamknięcie od 

marca szkół umożliwiło wcześniejsze podjęcie działań  remontowych.  

Informacja  stanowi załącznik Nr 4 do protokołu 

 

Ad. 4 

Wakacje w Gminie Sitkówka Nowiny  

Dyrektor Kania dostarczył do Biura Rady Gminy Sitkówka - Nowiny opracowany program "Wakacje 

w Gminie Sitkówka - Nowiny 2020".  

Program stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 5 

Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2019.  

Pani Joanna Młynarczyk- Kusińska  skarbnik Gminy Sitkówka - Nowiny omówiła sprawozdanie 

finansowe z wykonania budżetu za rok 2019 rok. 

 

Ad. 6  

Analiza materiałów na sesję rady 

Członkowie komisji zapoznali się i szczegółowo omówili materiały przygotowane na zbliżającą  się 

sesję Rady Gminy Sitkówka – Nowiny. 

Pan Andrzej Waśko   kierownik   Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska  omówił projekty uchwał przygotowane przez referat budownictwa.  

Pani Joanna Młynarczyk - Kusińska - skarbnik  Gminy Sitkówka - Nowiny wyjaśniła i omówiła  

planowane zmiany w budżecie. 

 

Ad. 7  

Sprawy różne 

Członkowie komisji opracowali Plan Pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na II półrocze 2020 

roku. Plan Pracy stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.           

 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 



1. pismo od radnej Edyty Giemzy oraz Sołtys Ewy Fudali w imieniu mieszkańców sołectwa 

Szewce-Zawada (pismo adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady Gminy) - 

sprzeciw co do likwidacji kursów autobusu linii „19” w sołectwie Szewce-Zawada  

+ odpowiedź z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

2. 7 pism z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. uchwał rady gminy podjętych 

w II kwartale 2020 r. w sprawie: 

-  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

- regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 

- stref płatnego parkowania 

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

- ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz kosztów 

powstałych w wyniku usunięcia pojazdów 

- uchwalenia statutu jednostek pomocniczych gminy 

- zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz nałożenia opłaty miejscowej 

(na w/w pisma odpowiedzi zostały udzielone) 

 

Radni poruszyli wiele bieżących spraw i problemów dotyczących   przede wszystkim tematyki 

budowlano- inwestycyjnych. Pytania skierowali do Pana Andrzeja Waśko - kierownika  Referatu 

Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, m.in: 

Radny P. Piotrowicz poruszył temat: 

-  odwodnienia ulicy Surowcowej w Woli Murowanej, 

-  przebudowy skrzyżowania przy remizie strażackiej w Woli Murowanej, 

- oświetlenia na nowym placu zabaw i monitoring.   

Radna R. Posłowska poruszyła temat wykonania projektu dróg w Kowali. 

Radna A. Stępień poruszyła temat przygotowania projektu odwodnienia wzdłuż  drogi wojewódzkiej.  

Radny T. Kucharczyk zapytał czy jest juz wyłoniony rzeczoznawca, który będzie wyceniał wysokość 

odszkodowań za grunty przejęte przez Starostwo Powiatowe na ulicy Szewskiej pod budowę ścieżki 

rowerowej. 

Radna R. Krzysiek - Nowakowska zapytała na jakim etapie są prace projektowe przebudowy dróg w 

Szewcach i projektu odwodnienia działki przy ulicy Wapieniowej. 

 

Następnie członkowie komisji zapoznali się z pismem od Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny z  prośbą. o 

wyrażenie opinii w sprawie przyznania nagrody indywidualnej dla p. Stanisława Kobiec (opinia 

komisji w pkt 8 ) 

 

Ad. 8  

Wnioski i opinie komisji 

Na posiedzeniu komisji wypracowana następującą opinię; 



• Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny pozytywnie opiniuje 

propozycje przyznania nagrody indywidualnej dla Sołtysa Sołectwa Zgórsko-Zagrody pana 

Stanisława Kobiec. 

Jako długoletni Sołtys aktywnie uczestniczył w organizowaniu i inicjowaniu bogatego życia 

kulturalnego w Gminie Sitkówka-Nowiny. Jest niekwestionowanym liderem społeczności 

wiejskiej i przez 26 lat bycia sołtysem był inicjatorem wielu imprez kulturalnych oraz 

inwestycji, mających na celu wspieranie dziedzictwa kulturowego i tradycji.  

 

W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych  

Wynik głosowania "za" 6 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymało się" 0 głosów.  

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji  

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 11.10  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                .....................................................................     

5.  Piotr Piotrowicz                      ...................................................................                     

      

 

 

 


