
 PROTOKÓŁ Nr 77/17/KRE 

 KOMISJI REWIZYJNEJ 

 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

 z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 27.11.2017 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:  

 Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy  

 Pan Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy (pkt 5 porządku obrad) 

 Pani Jadwiga Szendzielorz – Kierownik Zespołu Podatków i Opłat Lokalnych oraz 

Pozostałych Dochodów przy Referacie Planowania, Budżetu i Finansów Gminy 

 Pani Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy (pkt 5 porządku obrad) 

 Pani Renata Posłowska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy (pkt 5 porządku obrad) 

 Pan Michał Kurtek -  Wiceprzewodniczący Rady Gminy (pkt 5 porządku obrad) 

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

 

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godz. 14
00

 rozpoczęła posiedzenie, przywitała członków 

komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2016–2017 roku przez audytora 

wewnętrznego oraz kontrole zewnętrzne. 

3. Kontrola umorzeń i odroczeń podatków za 2017 rok. 

4. Analiza stawek podatkowych na 2018 rok. 

5. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie obrad komisji. 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)  

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji. 

 

Ad. 2    Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2016–2017 roku przez audytora 

wewnętrznego oraz kontrole zewnętrzne 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacjami o kontrolach przeprowadzonych w 2016–2017 roku 

przez audytora wewnętrznego oraz kontrole zewnętrzne. Został również przedstawiony plan audytu 



wewnętrznego na 2017 rok. Na wszystkie pytania i wątpliwości  Komisji Rewizyjnej odpowiadał Pan 

Łukasz Barwinek – Zastępca wójta Sitkówki Nowiny. 

- plan audytu wewnętrznego na rok 2017 stanowi załącznik nr 4 do protokółu 

 

Ad.3     Kontrola umorzeń i odroczeń podatków za 2017 rok 

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia komisji, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła 

o przedstawienie przez pracownika Urzędu Gminy  informacji w zakresie  umorzeń i odroczeń 

podatków za 2017 rok. 

Szczegółowych oraz wyczerpujących informacji udzieliła Pani Jadwiga Szendzielorz - Kierownik 

Zespołu Podatków i Opłat Lokalnych oraz Pozostałych Dochodów przy Referacie Planowania, 

Budżetu i Finansów Gminy.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się dokumentacją w w/w temacie. 

Z rejestru umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty za 2017 rok osób fizycznych i prawnych wynika, iż 

kwota umorzona w bieżącym roku to: 6 039,17 zł, kwota odsetek to: 1 713,00 zł i objęło 4 osób. 

Osób prawnych i fizycznych, którym na podstawie uchwały Rady Gminy Sitkówka – Nowiny Nr RG- 

XLIV/378/14 z dnia 2014 r w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców z 

terenu gminy Sitkówka Nowiny udzielono pomocy publicznej w 2017 wyniosła 225 046,00 zł i 

dotyczył 8 firm z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

Ad. 4   Analiza stawek podatkowych na 2018 rok 

Pani Jadwiga Szendzielorz – Kierownik Zespołu Podatków i Opłat Lokalnych oraz Pozostałych 

Dochodów przy Referacie Planowania, Budżetu i Finansów Gminy  przedstawiła Komisji Rewizyjnej 

propozycje stawek podatków na 2018 rok.  

PODATEK ROLNY 2018 ROK 2017 ROK 

Dla gruntów gospodarstw 

rolnych za 1 ha (równoważnik      

2,5 q żyta) 

131,23 zł 131,10 zł 

Dla pozostałych gruntów za 1 

ha (równoważnik 5 q żyta) 
262,45 zł 262,20 zł 

PODATEK LEŚNY   

Podatek leśny od 1 ha 

(równoważnik 0,220 m
3 

drewna) 

43,35 zł 42,02 zł 

 

Ad. 5    Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edyta Giemza powitała gości przybyłych na posiedzenie komisji. 

Następnie poinformowała, że w dniu 16.11.2017 r. do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny wpłynęła 

skarga na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza, pod którą podpisali się 

radni Gminy Sitkówka-Nowiny kolejno: Pan Andrzej Kasperek, Pan Łukasz Gryń, Pani Małgorzata 



Wójtowicz oraz Pan Marcin Wojcieszyński. Przewodnicząca Rady Gminy zadekretowała 

przedmiotową skargę do Komisji Rewizyjnej celem zbadania i wypracowania opinii z uzasadnieniem. 

Skarga została także przekazana przez Przewodniczącą Rady Gminy do wiadomości do Wójta Gminy. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edyta Giemza poprosiła Wójta Gminy Sebastiana 

Nowaczkiewicza o odniesienie się do zarzutów zawartych w skardze.  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz: 

Szanowni Państwo jeśli chodzi o skargę, która została złożona i jest przedmiotem dzisiejszego 

posiedzenia Komisji to ustosunkowując się do całości stwierdzam, że skarga jest bezzasadna - i to jest 

moje stanowisko.  

Następnie Wójt Gminy przedstawił na piśmie informacje - odniesienie się do zarzutów zawartych w 

skardze 

- w/w informacja stanowi załącznik do protokołu 

 

Radna Edyta Giemza: 

Dziękuję bardzo. Mam pytanie: czy w gminie jest obecnie osoba do prowadzenia BIP i czy ma 

wpisane to do zakresu obowiązków? A może jest to zapisane w zarządzeniu wewnętrznym? Jak to 

jest?  

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz: 

W tej chwili za prowadzenie strony BIP odpowiada Zastępca Wójta oraz Kierownik Referatu 

Organizacyjnego. 

Radna Edyta Giemza: 

Dziękuję. Uchwały i protokoły Rady Gminy wprowadza Pani Alina Jedynak, tak jest na stronie  BIP 

wpisane. A resztę dokumentów kto wprowadza? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz: 

Informatyk -  Pani Izabela Lesik. 

Radna Edyta Giemza: 

A kto jej te materiały przekazuje? Kto jej powinien dać te materiały, aby ona je wprowadziła na BIP? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz: 

Przekazują jej, w zależności od tego, czego one dotyczą, osoby - kierownicy z poszczególnych 

referatów bądź też Zastępca Wójta albo Kierownik Referatu Organizacyjnego. 

Radna Edyta Giemza: 

Pan Wójt uzasadnił, że Pani Sekretarz, nie wywiązywała się  ze swoich obowiązków, a zgodnie z 

ustawą o finansach publicznych , wszystkie uchwały budżetowe powinna przekazywać Pani Skarbnik 

osobie, która powinna to wprowadzić. A tego nie było. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz: 

W zasadzie, nie do końca, ponieważ Sekretarz Gminy jest tak naprawdę osobą, która koordynuje, 

nadzoruje pracę, jeżeli chodzi o referat administracyjny, o obsługę biura, Urzędu. To jest ta praca, 

którą wykonuje Sekretarz. W tej chwili jest to przekazywane do Kierownika Referatu 



Organizacyjnego i do Zastępcy Wójta i jest to publikowane. Ponieważ informatyk jest pracownikiem 

Referatu Organizacyjnego, więc Pani Kierownik w tej chwili za to też odpowiada. 

Radna Edyta Giemza: 

Czy w Statucie Gminy Sitkówka–Nowiny jest ujęte, co ma być umieszczane na stronach BIP? 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz: 

Nie jest to umieszczone w Statucie, ponieważ wynika to z Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Radna Edyta Giemza: 

Czy administrator BIP Pani Lesik, dokonuje bieżącej kontroli dzienników i jeśli tak, to czy ma 

wydruki? 

Pan Wójt Sebastian Nowaczkiewicz: 

Ale jakich dzienników? 

Radna Edyta Giemza: 

Ustawa mówi, że administrator powinien co 24 godziny kontrolować stronę BIP. Taki jest zapis  w 

Ustawie - zgodnie z  § 17  ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - administratorzy podmiotowych stron 

Biuletynu dokonują bieżącej, nie rzadziej niż co 24 godziny, kontroli dzienników. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz: 

Ale jakich dzienników? 

Radna Edyta Giemza: 

O których jest mowa w ust.1 - to są takie wydruki, czy po prostu naniesione są zmiany. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz: 

To już jest sprawa techniczna. Jeżeli radni chcą to możemy poprosić Panią Lesik i wówczas wyjaśni 

czy ona to robi, czy nie robi. Ale to nie jest w tym momencie przedmiotem skargi. 

Radna Edyta Giemza: 

Nie jest przedmiotem skargi, ale wiedzielibyśmy kiedy, co i jak jest umieszczane na stronach BIP. 

Wójt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz: 

Jeżeli chodzi o umieszczanie na stronie BIP to  wszystko jest umieszczane na bieżąco, jak tylko Pani 

Lesik otrzymuje dokument do publikacji to ten dokument jest umieszczany na stronie BIP. Nie ma 

zwłoki typu: miesiąc, pół roku, że leży sobie to i czeka na publikację. 

 

Przewodnicząca komisji Rewizyjnej Edyta Giemza podziękowała panu Wójtowi za odpowiedź.  

Poinformowała, że w dniu dzisiejszym na tym Komisja zakończy obrady.  

Dodała, że członkowie Komisji zwrócą się ustnie do Pani Janiny Michalskiej Radcy Prawnego Gminy 

Sitkówka–Nowiny o sporządzenie opinii prawnej dot. skargi na Wójta Gminy. 

Po zapoznaniu się z opinią Radcy Prawnego, Komisja Rewizyjna zwoła kolejne posiedzenie Komisji, 

na której dalej będzie rozpatrywać skargę. 

Radna Edyta Giemza podziękowała gościom za udział w posiedzeniu Komisji. 

 

 



Ad.6 

Sprawy różne 

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie  komisji          

Wniosków i opinii nie wypracowano. 

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji 

W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia, Przewodnicząca o 

godz. 16.30 zakończyła
 
posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Edyta Giemza – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

 

Podpisy Komisji:  

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

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

Robert Mularczyk-członek ………………………..  

 

 


