
Protokół Nr 23/20/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 22 października   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 Sławomir Sobczyk zastępca Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny 

• Pani Justyna Skrzypczyk kierownik CUW w Nowinach  

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. Analiza materiałów na sesję. 

3. Ocena działalności  dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej i profilaktycznej placówek 

oświatowych z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny za rok szkolny 2019/2020  

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji.  

6. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 2 

Analiza materiałów na sesję 

Członkowie komisji dokonali analizy materiałów na zbliżająca się  sesję rady gminy. Pani  Joanna 

Młynarczyk - Kusińska    skarbnik  Gminy Sitkówka - Nowiny omówiła planowane zmiany w 

budżecie wyjaśniając powody ich   wprowadzenia. 

Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Sitkówka - Nowiny omówił projekty uchwał przygotowane przez referat inwestycji.  



Pan Waśko wyjaśnił i odpowiedział na pytania i prośby radnych związane z bieżącymi sprawami i 

problemami mieszkańców w zakresie inwestycji lub konieczności podjęcia doraźnych działań.  

Pan Sławomir Sobczyk zastępca Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Sitkówka - Nowiny omówił i wyjaśnił przygotowane  projekty uchwał dotyczące 

nieruchomości i ochrony środowiska .  

 

Ad. 3 

Ocena działalności  dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej i profilaktycznej placówek 

oświatowych z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny za rok szkolny 2019/2020  

Pani Justyna Skrzypczyk kierownik CUW w Nowinach omówiła przygotowany i opracowany przez 

CUW dokument "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sitkówka - Nowiny w roku 

szkolnym 2019/2020".  Wspomniany dokument bardzo dobrze ocenili radni określając go jako 

czytelny, zawierający kompedium informacji o placówkach oświatowych funkcjonujących  na terenie 

gminy i ich  ofercie edukacyjnej.  Dokument zawiera informacje o  zatrudnianej kadrze pedagogicznej, 

administracyjnej i pracownikach  obsługi. Liczbie uczniów, wynikach nauczania tj. egzaminie 

ósmoklasisty, osiągnięciach  uczniów na różnych szczeblach konkursów, finansowaniu oświaty z 

podziałem na subwencję oświatową oraz  inwestycje i znaczące zakupy, wsparcie uczniów, 

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 

Ad. 4  

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z wpływającymi pismami: 

z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach (10 pism) 

dot. uchwał rady gminy podjętych w III kwartale 2020 r. w sprawie: 

• regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

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

• regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 

• stref płatnego parkowania 

• programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

• uchwalenia statutu jednostek pomocniczych gminy 

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

powstałych w wyniku usunięcia pojazdów 

• zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz uchwał w sprawie nałożenia opłaty 

miejscowej 

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

jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku 



oraz przyznania odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie dekretu z dnia 5 września 1947 

r. i dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Na posiedzeniu komisja nie wypracowała  wniosków i opinii.  

 

Ad. 6 

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                      ...................................................................                     

 

 

 

 


