
Protokół Nr 25/20/KO 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego w dniu 3 grudnia  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 

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 2020 rok. 

4. Wnioski i opinie komisji.  

5. Zamknięcie posiedzenia  komisji. 

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

przez członków komisji. 

 

Ad. 2 

Analiza projektu do budżetu na 2021 rok 

Pani Joanna Młynarczyk - Kusińska - skarbnik Gminy Sitkówka - Nowiny przedstawiła i omówiła 

przygotowany projekt budżetu na 2021 rok. Dokonała analizy zarówno dochodów i wydatków,  

odpowiedziała na wiele pytań członków komisji dotyczących projektu budżetu na 2021 rok,  pytania 

dotyczyły m.in. kwoty przeznaczonej na utrzymanie oświaty na terenie gminy, wysokości subwencji 

oświatowej, kosztów utrzymania Liceum Sportowego.  

Pani skarbnik zwróciła uwagę na fakt, iż bardzo trudno przewidzieć co stanie się w nadchodzącym 

roku, jakie  będą wpływy do budżetu z podatków CIT, PIT i pozostałych składowych znajdujących się 

po stronie przychodów gminy. Pani skarbnik podkreśliła, że analizowany projekt budżetu  jest 

bezpieczny i ogranicza się tylko do tych zadań gminy, które muszą i powinny być realizowane.  



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

Gminy Sitkówka - Nowiny omówił kierunek i zakres inwestycji ujętych w projekcie budżetu na 2021 

rok. Pan Waśko poinformował, że w nadchodzącym roku mocna została uszczuplona kwota w 

budżecie przeznaczona na inwestycje. W nadchodzącym roku kontynuowane będą już rozpoczęte 

inwestycje lub te, do których gmina dostała  dofinansowanie. Kierownik Waśko podkreślił, ze nie jest 

to oczywiście zamknięta lista i w miarę posiadanych środków będą realizowane inne  inwestycje  nie 

ujęte w projekcie budżetu.  

 

Ad. 3  

Sprawy różne 

Spraw rożnych nie było. 

 

Ad. 4 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja  na posiedzeniu  wypracowała opinię dotyczącą projektu budżetu na 2021rok:    

 

• Komisja Oświaty Kultury i Sportu działająca przy Radzie Gminy Sitkówka - Nowiny po 

zapoznaniu się i analizie projektu budżetu na 2021 rok  pozytywnie opiniuje zaproponowany 

plan finansowy dochodów i wydatków  Gminy Sitkówka - Nowiny.  

W głosowaniu uczestniczyło 6 radnych. 

Wynik głosowania: "za" 4 głosy, "wstrzymujących się"  2 głosy,  "przeciw" 0 głosów. 

                                       

Ad. 5 

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


