
PROTOKÓŁ Nr 88/18/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJRADY GMINY 

SITKÓWKA-NOWINY 
z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 09.07.2018 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 Ryszard Kusak - kierownik CUW w Nowinach  

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

 

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz.14.30 rozpoczęła posiedzenie, przywitała 

członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Kontrola funkcjonowania wybranej placówki oświatowej – ZSP w Nowinach 

(informacja za miniony okres br. oraz założenia na rok szkolny 2018/2019). 

3. Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie, wydatkowanie środków 

na OSP – informacja za miniony okres br. oraz założenia na dalszy okres br.  

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 

Kontrola funkcjonowania wybranej placówki oświatowej – ZSP w Nowinach 

(informacja za miniony okres br. oraz założenia na rok szkolny 2018/2019) 

Komisja Rewizyjna wysłuchała informacji przedstawionej przez Pana Ryszarda Kusaka - 

kierownika CUW w Nowinach. Zapoznała się ze zestawieniem wykonania budżetu dla 

wydatków – stan na czerwiec 2018 roku dla zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 

oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. 



Na wszystkie zadane pytania członków komisji dot. funkcjonowania wybranej placówki 

oświatowej ZSP szczegółowych i wyczerpujących wyjaśnień udzielił Pana Ryszard Kusak - 

kierownik CUW w Nowinach.  

 

Ad. 3 

Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie, wydatkowanie środków na OSP 

– informacja za miniony okres br. oraz założenia na dalszy okres br.  

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją przygotowaną przez Panią Anitę Dziwoń – 

pracownika Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny dot. bezpieczeństwa publicznego i 

przeciwpożarowego w gminie, wydatkowanie środków na OSP – informacja za miniony 

okres br. oraz założenia na dalszy okres br.  

Na terenie Gminy Sitkówka -Nowiny działają 3 jednostki OSP, w ty 2 należące do 

Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego: tj OSP Kowala i OSP Wola Murowana. Na 

terenie powiatu kieleckiego w tym systemie działa 43 jednostki. Jednostki te wyróżniają się 

pod względem wyposażenia w sprzęt, dyspozycyjność, wyszkolenie. 

Każda OSP z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny posiada 2 samochody pożarnicze,  

4 aparaty powietrzne do ochrony dróg oddechowych oraz jedną torbę medyczną R-1 do 

udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, natomiast jednostki z KSRG dodatkowo 

posiadają zestaw sprzętu hydraulicznego Za samochody znajdujące się w posiadaniu 

jednostek OSP z terenu gminy, odpowiedzialni są strażacy ale jednak utrzymanie tego sprzętu 

i wyposażenia ponosi gmina, ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej jest 

zobowiązana do utrzymania tego sprzętu w pełnej gotowości. 

W roku 2018 na wydatki związane z utrzymaniem OSP, Rada Gminy uchwaliła w 

budżecie kwotę 910.499,90 zł. Oprócz wydatków bieżących na utrzymanie gotowości 

bojowej w jednostkach OSP takich jak zakup paliwa, olejów, przeglądy techniczne, 

ubezpieczenie itp., dokonano również zakupów sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz innego 

drobnego sprzętu na potrzeby OSP. 

Środki na działanie ochotniczych straży pożarnych określone w uchwale  budżetowej 

na 2018 rok w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  

 Sprawozdanie z wydatków związanych z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy  

stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

 



Ad.3 

Sprawy różne 

Komisja Rewizyjna zapoznała sie z pismami, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad.4 

Wnioski i opinie komisji 

Wniosków oraz opinii nie było. 

 

Ad.5 

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 …………… 


