
PROTOKÓŁ Nr 34/15/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w  Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 23.11.2015 roku 
 

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła  Pani Edyta Giemza udział wzięli wszyscy 

członkowie Komisji według listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu) oraz zaproszeni goście:    

 Pan Tomasz Błaszyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach  

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, 

Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  

 Pan Andrzej Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska  

(Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).   

            

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz. 14.00 rozpoczęła  posiedzenie, 

przywitała członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek 

obrad:   

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Informacja nt. przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowych. 

3. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy.  

4. Analiza projektu budżetu Gminy na 2016 rok. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji. 

7. Zamknięcie obrad komisji. 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków 

komisji. 

 

Ad. 2 

Informacja nt. przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowych 



Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczyk przedstawił radnym informacje nt. 

przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowych oraz odpowiadał na 

pytania w tym temacie. 

 

Ad. 3 

Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy 

Pan Andrzej Waśko i  pan Sławomir Sobczyk omówili materiały na najbliższą sesję rady. 

 

Ad. 4 

Analiza projektu budżetu Gminy na 2016 rok 

Członkowie komisji wraz z panem Andrzejem Waśko przeanalizowali projekt budżetu gminy 

na 2016 rok poda kątem zadań inwestycyjnych.  

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja na posiedzeniu nie wypracował wniosków ani opinii. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodnicząca o godz. 15.15 zakończyła
 
posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Podpisy Komisji: 

Edyta Giemza  ………………....………... 

Marian Wilk ……………………………... 

Robert Mularczyk  ……………………… 


