
Protokół Nr 22/20/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 24 września   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 

• Pan Sławomir Sobczyk -  zastępca kierownika Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy  

• Urszula Antoniak - pracownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy. 

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.  Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy w dobie koronawirusa. 

3. Wnioski do budżetu na 2021 rok.  

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji. 

7. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

przez obecnych członków komisji (tj. 5 głosów „za”)  jeden członek komisji nieobecny na 

posiedzeniu. 

 

Ad. 2 

Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy w dobie koronawirusa 

(z uwagi na ograniczenia wynikające z konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego i 

utrzymywania dystansu społecznego dyrektorzy placówek oświatowych przekazali pisemne 

informacje w.w. zagadnieniu) 

 



Dyrektor ZPI w Kowali Pani Anna Łukasiewicz przedłożyła do Biura Rady Gminy informacje 

dotyczące funkcjonowania Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. 

Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Dyrektor ZPO w Bolechowicach Pani Urszula Wierzbicka przedłożyła do  Biura Rady Gminy 

informacje dotyczące funkcjonowania Zespołu Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii 

Kadrowej w Bolechowicach  od dnia 1 września 2020roku. 

Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowinach Pani Alina Banasik przedłożyła do Biura Rady 

Gminy informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola w dobie koronawirusa. 

Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Orląt Lwowskich w Nowinach Pani Joanna Wojcieszyńska 

przedłożyła do Biura Rady Gminy informacje dotyczące działań podjętych w szkole w związku z 

COVID- 19. 

Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  w Nowinach Pani Kornelia Bem - Kozieł przedłożyła 

do Biura Rady Gminy informacje dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy 

w dobie koronawirusa. 

Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 4 

Wnioski do budżetu na 2020 rok 

Komisja na swoim  posiedzeniu nie wypracowała wniosków  do budżetu na 2021 rok. 

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję rady 

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

sesję Rady Gminy Sitkówka – Nowiny. Projekty uchwał omówił Pan Andrzej Waśko - kierownik 

Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. 

Pan Sławomir Sobczyk -  zastępca kierownika Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy i Pani Urszula Antoniak - pracownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy omówili i wyjaśnili powody planowanych  podwyżek wysokości  

opłaty za gospodarowanie odpadami. 



Pani Joanna Młynarczyk - Kusińska skarbnik Gminy Sitkówka - Nowiny przekazała informacje o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny  za I półrocze roku budżetowego,  omówiła 

powody planowanych zmian w budżecie, wyjaśniła uwarunkowania ekonomiczne planowanej 

podwyżki za gospodarowanie odpadami. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się na pismami wpływającymi do biur rady: 

1. Interpelacja radnego M. Wojcieszyńskiego dot. działki nr 522 w msc. Bolechowice + 

odpowiedź 

2. 2 pisma od Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach - analiza oświadczeń majątkowych 

Radnych Gminy, Wójta Gminy, pracowników UG, kierowników i dyrektorów jednostek 

organizacyjnych gminy złożonych wg stanu na dzień 31.12.2019r. 

3. pismo od Wojewoda Świętokrzyski - analiza oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i 

Przewodniczącego Rady Gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

4. Zarządzenie Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Nr WG-PLF.0050.90.20 Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do 

projektu budżetu na 2021 rok 

5. pismo z OSP w Kowali (adresowane do Wójta i Rady Gminy) - wniosek do projektu budżetu 

gminy na 2021 r. 

6. pismo od mieszkańców Woli Murowanej (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady 

Gminy) - wniosek do projektu budżetu gminy na 2021 r. 

7. zaproszenia na dzień: 26 i 27 września oraz 4 października  

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

W  związku z  planowaną drastyczna podwyżką "za śmieci"  członkowie komisji obecni na 

posiedzeniu wypracowali 3 opinie: 

• Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny wnioskuje o 

wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, tj.: 

1. §2 ust. 1 zmienia się i otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 14,00 zł od mieszkańca.” 

2. §2 ust. 2 zmienia się i otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku 



zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości trzykrotności 

stawki, o której mowa w ust. 1, czyli 42,00 zł od mieszkańca.”. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych 

Wyniki głosowania: „za” – 5 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się”  –  0 głosów 

 

• Wniosek do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny oraz odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych gminy Sitkówka-Nowiny od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje o uwzględnienie wniosków w w.w. 

postępowaniu: 

• Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. – punkt IV ppkt 1 

1. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów komunalnych z 

następującą częstotliwością:  

 - odbiór odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości jednorodzinnych dwa razy w 

ciągu miesiąca, 

na: 

- odbiór odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości jednorodzinnych  dwa razy w 

ciągu miesiąca w okresie od kwietnia do października i raz w miesiącu w okresie od 

listopada do marca 

• Usunięciu ze specyfikacji z punktu  VI  tj. wymagania w zakresie użytkowanych pojazdów do 

realizacji przedmiotu zamówienia ppkt 1 do 5 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych 

Wyniki głosowania: „za” – 5 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się”  –  0 głosów 

 

• Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny ze względu na dużą 

rozbieżność między osobami zameldowanymi na terenie gminy Sitkówka–Nowiny a ilością 

złożonych i zadeklarowanych osób, wnioskuje o ustalenie rzeczywistej ilości mieszkańców 

oddających odpady komunalne w szczególności w zabudowie wielorodzinnej na terenie 

osiedla Nowiny. 

W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych 

Wyniki głosowania: „za” – 5 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się”  –  0 głosów 

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji  

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 16.00 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               nieobecny                  

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

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

 


