
Protokół Nr 24/20/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 26 listopada  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 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. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 1 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. Stwierdzenie kworum 

3. Analiza projektu do budżetu na 2021 rok. 

4. Analiza materiałów na sesję. 

5. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2021 roku.  

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji.  

8. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 2 

Stwierdzenie kworum 

Członkowie komisji potwierdzili swoją obecność na posiedzeniu – wszyscy obecni. 

 

Ad. 3 

Analiza projektu do budżetu na 2021 rok 

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

projekt budżetu z podziałem na procentowe części wydatków. Z uwagi na fakt,  iż projekt budżetu 



radni dostali dzień wcześniej przewodnicząca komisji zaproponowała zwołanie na 3 grudnia 2020r 

dodatkowej komisji , której głównym tematem będzie budżet gminy na 2021rok. Radni poprosili 

Panią  skarbnik o przygotowanie zestawienia kosztów prowadzenia liceum sportowego i porównanie 

ich z kosztami prowadzenia innych placówek oświatowych na terenie gminy.  

 

Ad. 4 

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 .  

Członkowie komisji dyskutowali nad proponowaną w projekcie uchwały wysokością kwoty za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi. Zdaniem radnych to bardzo znacząca 

podwyżka, którą odczują mieszkańcy. Jednak przepisy dotyczące  gospodarowania opadami wyraźnie 

nakazują konieczność samobilansowania się.  

 

Ad. 5 

Opracowanie planu pracy na I półrocze 2021 roku 

Członkowie komisji opracowali plan pracy komisji na I półrocze 2021 roku.  

Plan pracy komisji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 6  

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami: 

1. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach - Postanowienie Nr 298/2020 

Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 17.11.2020 r. w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11 

2. skarga na wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie pobierania wynagrodzenia w zawyżonej 

wysokości 



3. Zarząd Osiedla Nowiny Przewodnicząca Zarządu Elżbieta Antoniak dot. projektu uchwały w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty, przygotowanego na sesję w dniu 30.11.2020  

4. od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - projekt budżetu gminy na 2021 rok i projekt WPF na 

lata 20221-2030 

+ odpowiedzi na wniosku dot. odpadów komunalnych  

 

Ad. 7  

Wnioski i opinie komisji 

 

Komisja wypracowała wniosek do projektu uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty: 

• Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje o obniżenie stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi segregowanymi do kwoty 25,00 zł.  

Różnica między kwotą zaproponowaną w projekcie uchwały w  wysokości 27,00 zł   

a wnioskowaną przez Komisję. powinna się zbilansować zwiększeniem wpływów  w związku 

z ujawnieniem się osób, które do tej pory nie ujawniły się w systemie. 

W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych 

Wyniki głosowania: „za” – 5 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się”  –  1 głos. 

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji.  

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodnicząca  

Renata Krzysiek – Nowakowska  o godz. 16.10 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                .....................................................................     

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


