
PROTOKÓŁ Nr 75/17/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY 

SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 26.09.2017 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 Joanna Młynarczyk-Kusińska-Skarbnik Gminy   

• Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy   

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

               

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz. 14
.00

 rozpoczęła posiedzenie, przywitał 

członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek obrad:   

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. 

3. Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu gminy na 2018 r. oraz opracowanie 

wniosków do budżetu na 2018 r. 

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

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 

Analiza  wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26.09.2017 roku dokonała analizy sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze  2017r. 

Komisja Zapoznała się z Uchwałą Nr 2692/2017  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w 



sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka- Nowiny za I półrocze 

2017r.  

Na dzień 30 czerwca 2017 r. budżet Gminy po stronie planu wynosi: 

 dochodów – 58 564 463,93 zł 

 wydatków – 73 406 925,933 zł 

 przychodów- 16 642 462,00 zł 

 rozchodów- 1 800 000,00 zł 

 

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Skarbnik Gminy Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska, która 

udzielała informacji o sprawozdaniu oraz odpowiadała na zadane pytania radnych w zakresie 

sprawozdania. 

 

Ad.3 

Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu gminy na 2018 r. oraz opracowanie wniosków 

do budżetu na 2018 r. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z założeniami inwestycyjnymi i finansowymi do budżetu gminy 

na 2018 rok. Założenia inwestycyjne  przedstawił Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy  

zaś finansowe Skarbnik Gminy Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili jednogłośnie, iż każdy indywidualnie złoży wnioski do 

budżetu na 2018rok. 

 

Ad.4 

Analiza materiałów na sesję rady 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26.09.2017 roku zapoznała się oraz omówiła  materiały 

na sesję która ma sie odbyć w dniu 28.09.2017 roku: 

 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 

rok; 

 uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-

Nowiny na lata 2017-2023; 

 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy; 

 uchwały w sprawie wynajęcia części płaszcza komina wolnostojącego , oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego; 

 zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 



 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyła Skarbnik Gminy Pani Joanna Młynarczyk –

Kusińska oraz Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy, którzy udzielali niezbędnych 

informacji w sprawie uchwał na sesję   

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Na posiedzeniu Komisji nie został wypracowany wniosek.    

 

Ad 7 

Zamknięcie obrad komisji 

W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia, Przewodnicząca 

o godz. 16.00 zakończyła
 
posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Podpisy Komisji: 

 

Edyta Giemza-przewodnicząca ……………........... 

Marian Wilk-członek  ……………………..........…. 

Robert Mularczyk-członek ……………………….. 

 

 


