
Protokół Nr 20/ 20/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 17 lipca 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: 

• Pan Przemysław Cichoń - prezes GKS NOWINY 

• Pan Michał Ziernik - prezes GKS Nowińska Akademia Futsalu 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 13.30 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji  i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Sport w Gminie Sitkówka - Nowiny : 

- GKS Nowiny 

- GKS Futsal Nowiny 

-  UKS FUKUTENJIN w Kowali 

3. Sprawy różne. 

4. Wnioski i opinie komisji. 

5.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 

Sport w Gminie Sitkówka - Nowiny 

GKS Nowiny 

Pan Przemysław Cichoń prezes zarządu GKS Nowiny przedstawił prezentację multimedialną 

prezentującą i podsumowującą działalność Gminnego Klubu Sportowego " Nowiny" za ostatni rok.  

 

GKS Nowińska Akademia Futsalu 

Pan Michał Ziernik - prezes GKS Nowińska Akademia Futsalu omówił i zreferował działalność 

Nowińskiej Akademii Futsalu.  

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 



FUTSAL  NOWINY   

Pan  Piotr Lichota prezes FUTSAL  NOWINY  nie uczestniczył w posiedzeniu komisji.  

 

UKS FUKUTENJIN w Kowali  

Pani Stanisława Polowczyk-Walas prezes UKS FUKUTENJIN w Kowali nie uczestniczyła w 

posiedzeniu komisji. Za zgodą przewodniczącej komisji drogą elektroniczną Pani Prezes przesłała 

merytoryczne sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego " FUKUTENNJIN".  

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 3 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 

1. 3 pisma z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach + odpowiedzi dot. uchwał rady 

gminy podjętych w II kwartale 2020 r. w sprawie: 

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

• zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz stawek opłat za 

jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku 

• oraz informacji nt. postępowania dot. przyznania odszkodowania za nieruchomości przejęte w 

trybie dekretu z dnia 5 września 1947 r. i dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. 

2. z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - odpis prawomocnego wyroku z dnia 

23.01.2020 r. w sprawie skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę 

Nr RG-VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny (stwierdzenie 

nieważności: §14 ust. 2, §15 ust. 1) 

3. 2 pisma z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny adresowane do przewodniczących grup 

inicjatywy lokalnej dot.  

• budowy kanału sanitarnego i wodociągu w m. Zgórsko 

• budowy sieci wodociągowej w m. Kowala 

 

Ad. 4  

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie podczas posiedzenia komisji nie wypracowali wniosków i opinii. 

 

Ad. 5 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 15.15 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                .....................................................................     

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


