
PROTOKÓŁ Nr 89/18/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 29.08.2018 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  

 Pani Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska  

 Pani Ewa Mazura – Zastępca Skarbnika Gminy  

 (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 przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019. 

3. Analiza materiałów na sesję rady. 

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 

Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019 

W Szkole Podstawowej w Nowinach oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 

przeprowadzone zostały w ramach posiadanych środków własnych i własnych zasobów 

kadrowych niezbędne remonty w zakresie odświeżania sal lekcyjnych i ciągów 



komunikacyjnych. W Szkole Podstawowej w Bolechowicach trwają prace remontowe.  

Została powiększona jedna z sal lekcyjnych oraz odświeżone korytarze i klatki schodowe.  

Szkoły zatrudniają wykwalifikowana kadrę. Na bieżąco prowadza remonty i wymagane 

przepisami przeglądy budynków i sprzętu. Ponadto wszystkie szkoły są w trakcie 

modernizacji zasobów bibliotek szkolnych w ramach środków pozyskanych z Rządowego 

Programu Narodowego „Program Czytelnictwa”. 

Należy stwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoły są przygotowane do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019. 

Na wszelkie pytania zadane przez Komisję Rewizyjną odpowiadał  Pan Ryszard Kusak - 

kierownik CUW w Nowinach  

Informacja na temat stanu przygotowań placówek oświatowych Gminy Sitkówka – Nowiny 

stanowi załącznik nr 4 

 

Ad. 3 

Analiza materiałów na sesję 

Komisja Rewizyjna przeanalizowała materiały na sesję rady Gminy.  

Na pytania wyczerpująco odpowiadał Pan Andrzej Waśko – Kierownik Referatu 

Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska oraz Pani Ewa Mazura – 

Zastępca Skarbnika Gminy.  

 

Ad.4 

Sprawy różne 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismami wpływającymi do Rady Gminy: 

 pismo od pani reprezentującej rodziców zawodników GKS Nowiny rocznik 2004 

(adresowane do Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy) - prośba o 

dofinansowanie w wysokości 2.000 zł transportu dzieci i zawodników GKS Nowiny 

na obóz sportowy;  

 pismo od Prezesa OSP w Kowali (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady 

Gminy) - prośba o przekazanie kwoty 6.500 zł na zakup defibrylatora; 

 pismo od mieszkańca Kielce (pismo adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 

Rady Gminy) dot. zmiany nr 21 do mpzp gminy; 

 pismo od mieszkańców msc. Szewce dot. zmiany nr 21 do mpzp gminy; 



 pismo od Zarząd Klubu Seniora (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady 

Gminy) - prośba o przyznanie dotacji celowej dla ZGKiM z przeznaczeniem na zakup 

wykładziny do pomieszczeń klubu; 

 pismo od mieszkańców Trzcianek (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 

radnego Grynia, Rady Gminy) dot. spalania odpadów w piecu przez sąsiadkę;   

 pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. oświadczeń majątkowych 

składanych na koniec kadencji. 

 

Ad.5 

Wnioski i opinie komisji  

Wniosków i opinii nie wypracowano. 

 

Ad.6 

Zamknięcie obrad komisji   

W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia, 

Przewodnicząca o godz. 16.30 zakończyła
 
posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono.         

 

Podpisy  Komisji: 

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

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

Robert Mularczyk -członek ………………..… 

 

 


