
Protokół Nr 21/20/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 27 sierpnia 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 Justyna Skrzypczyk kierownik CUW w Nowinach  

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

• pani Marta Sowińska - kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji  

• Tomasz Błaszczyk  - dyrektor ZGKi M 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca o godz. 14.00 otworzyła posiedzenie komisji, powitała członków komisji  i 

zaproszonych na posiedzenie gości. Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Podsumowanie programu " Wakacje w Gminie Sitkówka - Nowiny" 

3. Ocena gotowości placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. 

4. Analiza materiałów na sesję rady 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji.  

7. 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 

Ocena gotowości placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/202 

Pani Justyna Skrzypczyk kierownik CUW w Nowinach omówiła działania modernizacyjno- 

remontowe przeprowadzone w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie Gminy Sitkówka-

Nowiny. Pani kierownik przedłożyła członkom komisji informacje o stanie przygotowania placówek 

do rozpoczęcia nowego roku szkolnego przygotowane przez dyrektorów szkół.  Informacje  stanowią 

załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

 



Ad. 3 

Podsumowanie programu " Wakacje w Gminie Sitkówka - Nowiny" 

Pan Jacek Kania dyrektor GOK "Perła" za zgodą przewodniczącej komisji drogą elektroniczną 

przesłał sprawozdanie  "Wakacje w Gminie Sitkówka - Nowiny 2020"  

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 4 

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 wyjaśniła 

planowane zmiany w budżecie.  

 

Pan Tomasz Błaszczyk  - dyrektor ZGKiM w Nowinach omówił i wyjaśnił projekty uchwał dotyczące 

ZGKiM, uzasadnił również  swój wniosek o zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty. 

 

Ad. 5  

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 

1. z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. uchwał rady gminy podjętych w 

lipcu 2020 r. w sprawie podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej 

i kanalizacji ogólnej 

2. od Zastępcy Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - odpowiedź na interpelację radnego Marcina 

Wojcieszyńskiego w sprawie placu zabaw i pętli autobusowej w Bolechowicach 

3. Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2020 r. wraz z załącznikami 

4. od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie - analiza oświadczenia majątkowego 

sekretarza gminy za 2019 rok  

5. od Dyckerhoff  Polska 9pismo adresowane do Wójta Gminy) dot. zmiany lokalizacji stacji 

monitoringowej immisji 

6. od Wojewody Świętokrzyskiego dot. organizacji sesji rady gminy w czasie pandemii 

 

Pani Marta Sowińska kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji omówiła i przedstawiła  

członkom komisji postaci, które zwróciły się do Wójta  Gminy Sitkówka - Nowiny o dofinansowanie 

swojej twórczości artystycznej. 

 



Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

 Na posiedzeniu komisja wypracowała  2 opinie: 

1. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu działająca przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

pozytywnie opiniuje propozycję przyznania wsparcia finansowego na wydanie tomiku poezji 

wierszy pt. Kalendarz wspomnień.  

W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych  

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

 

2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu działająca przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

pozytywnie opiniuje prośbę wsparcia finansowego na wydanie albumu Gen. Antoniego Hedy 

„Szary” z zastrzeżeniem kwoty dofinansowania, tj. Komisja proponuje aby wysokość kwoty 

dofinansowania wynosiła 50% dotychczas przyznawanego dofinansowania lokalnym 

twórcom. 

W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych  

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

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 15.40 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                      ...................................................................                 

 


