
PROTOKÓŁ Nr 67/17/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w  Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 13.04.2017 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:    

 

 Pani Grażyna Górecka – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych, 

 Pani Monika Gruszczyńska – pracownik Urzędu Gminy, 

 Pan Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach, 

 

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

            

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz. 14.15 rozpoczęła  posiedzenie, przywitała 

członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek obrad:   

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Ocena realizacji „Programu  współpracy  Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016r. 

3. Ocena sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz programu 500+ Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za 2016r. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie obrad komisji. 

 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji. 

 

Ad. 2 

Ocena realizacji „Programu  współpracy  Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016r.” 



Członkowie komisji zapoznali się z informacja nt. realizacji „Programu  współpracy  Gminy z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2016r.”. 

- w/w informacja  stanowi załącznik do protokołu 

 

Na wszelkie pytania w/w programu odpowiadała pani Grażyna Górecka i pani Monika Gruszczyńska. 

 

Ad. 3 

Ocena sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz programu 500+ Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za 2016r. 

Członkowie komisji wraz z kierownikiem GOPS w Sitkówce-Nowinach Marcinem Królem 

przeanalizowali sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz programu 500+ Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za 2016r.  

Na wszelkie pytania odpowiadał pan Marcin Król. 

Komisja uwag nie zgłosiła. 

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Wniosków i opinii nie wypracowano. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

 

Przewodnicząca o godz. 16
00

 zakończyła
 
posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Podpisy Komisji: 

Edyta Giemza  ………………....………... 

Marian Wilk ……………………………... 

Robert Mularczyk  ……………………… 

 


