
Protokół Nr 2/18/KD 

z posiedzenia Komisji Doraźnej powołanej w celu zbadania 

sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy 

finansowej gminy w okresie od 2015 do 2018 roku 

odbytego w dniu 12 lipca 2018 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Marcin Wojcieszyński udział wzięli 

członkowie komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu)  

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 11.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków 

oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza materiałów dotyczących przyznawanych nagród w latach 2015-2018. 

3. Analiza materiałów dotyczących nagród uznaniowych wójta, dodatków specjalnych  

i premii. 

4. Sprawy różne 

5. Zamknięcie obrad komisji. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji (tj. 3 głosów ,,za").  

 

Ad. 2, 3 

Analiza materiałów dotyczących przyznawanych nagród w latach 2015-2018 

Analiza materiałów dotyczących nagród uznaniowych wójta, dodatków specjalnych  

i premii 

Członkowie komisji w trakcie trwania posiedzenia wypracowali wniosek do Wójta Gminy  

w przedmiotowej sprawie: 

Wniosek o przygotowanie na piśmie i udostępnienie:  

1. dokumentów określających fundusz płac za lata 2015-2018,  



2. wszystkich decyzji Wójta znajdujących się w aktach osobowych – kierowników jednostek 

organizacyjnych, jak również zastępcy wójta, skarbnika, kierowników referatów, radcy 

prawnego, dot. przyznanych nagród w latach 2015-2018, w tym nagród uznaniowych, 

dodatków specjalnych i premii,  

3. umów o pracę, angaży i wszystkich dokumentów dot. warunków płacy i pracy,  

4. regulaminów wynagrodzeń jakie zostały wprowadzone przez wójta w latach 2015- 2018. 

Według członków komisji informacje, o które zawnioskowali są niezbędne do prawidłowej 

analizy sprawy, do której komisja została powołana. 

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 5 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Marcin Wojcieszyński  

o godzinie 13.00 zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Marcin Wojcieszyński - Przewodniczący Komisji Doraźnej powołanej w celu 

zbadania sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy  

w okresie od 2015 do 2018 roku  

Data i podpisy członków komisji: 

1. Marcin Wojcieszyński         ........................................................................... 

2. Małgorzata Wójtowicz   .......................................................................... 

3. Łukasz Gryń    .......................................................................... 


