
PROTOKÓŁ Nr 80/18/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w  Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 22.01.2018 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:    

 

 Pani Agnieszka Stępień - Stanowisko ds. promocji i działalności gospodarczej 

 Pan Marcin Król- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sitkówce - Nowinach 

 Pan Paweł Komorowski- Prawnik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sitkówce - 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. Analiza działalności promocyjnej gminy - informacje za rok 2017 i założenia na 

rok 2018.  

3. Informacje i na temat gazety gminnej „Głos Nowin” - informacja za rok 2017 i 

2018.  

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

5. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 r. 

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 działalności promocyjnej gminy - informacje za rok 2017 i założenia na rok 

2018.  

 

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia  Komisja Rewizyjna zapoznała się z analizą 

działalności promocyjnej Gminy . Zestawienie wydatków finansowych na promocje gminy 

przedstawiła  Pani Agnieszka Stępień - Stanowisko ds. promocji i działalności gospodarczej 

Z przedstawionej analizy wynika ze z roku na rok te wydatki maleją .W 2017 roku łącznie na 

promocje Gminy zaplanowano 154 000,00 zł a wydatkowano 144 439,45 zł . Zaliczyć do tej 

kwoty można: 

 umowę promocyjną z gazetą „Echo Dnia”)10 200,00zł) 

 sponsoring Moto Max (6 000,00zł),  

 Konkurs Talentu Powiatu Kieleckiego (2 460,00zł), 

  Lotto Poland Bike Marathon (18 000,00zł), 

  promocję podczas filmu Wyklęty(1 000,00zł) 

 ,promocja gminy podczas koncertu charytatywnego „Bedzie zabawa”(1 845,00zł), 

  promocja w książce „Strażacy Kielc i Ziemi kieleckiej” (1 176,00zł) , 

  promocje gminy w folderze klubowym sezon 2017-2018 ( 2 460,00zł ) itp. 

 

Na promocję usługi przeznaczono 94 000,00 zł, a wydatkowano 93 635,60zł 

Na promocje zakupy przeznaczono 51 000,00zł, a wydatkowano 50 803,85 zł Koszty 

ponoszone są na materiały promocyjne ( filiżanki, smycze, filmiki, wykonanie i dostawa bluz 

polarowych, gra planszowa „SZEWCE 1944”, kalendarzyki uczniowskie, pinsy, kulki- 

płaszcze, itp.) 

W 2018 roku na promocję Gminy jest zaplanowane 13 000,00 zł w tym: 

 Na promocję usługi – 80 000,00zł 

 Na promocje zakupu – 50 000,00zł 

 

Z przedstawionych materiałów wynika iż gmina ponosi  mniejsze wydatki na promocję niż w 

latach poprzednich ,  co ma odzwierciedlenie w racjonalnych i rozsądnym doborze materiału 

promocyjnego . Takie postępowa zadawala Komisję Rewizyjną. 

 

Ad.3 

Informacje i na temat gazety gminnej „Głos Nowin” - informacja za rok 2017 i 2018.  

 

Informacje i na temat gazety gminnej „Głos Nowin” - informacja za rok 2017 i 2018 

przedstawiła Pani Agnieszka Stępień - Stanowisko ds. promocji i działalności gospodarczej. 

W 2017 roku na Głos Nowin wydatkowano 113 970,00zł w tym: 



 66 000,00zł – redagowanie w tym obsługa fb, instagrama, strony gminy i robienie 

zdjęć. Umowa jest zawarta z firmą Drobne Słówka Marta Herbergier 

 47 970,00zł – opracowanie szaty graficznej i drukowanie. Umowa jest zawarta z firmą 

Makarprint Marcin Karczewski 

W roku 2018 roku łącznie Gmina planuje wydać 113 328,00zł w ty: 

 72 000,00 zł- redagowanie i przygotowanie graficzne do druku Głosu Nowin w 

tym obsługa fb, instagrama, strony gminy i robienie zdjęć. Umowa jest zawarta z 

firmą Drobne Słówka Marta Herbergier 

 41 328,00zł- drukowanie. Umowa jest zawarta z firmą Makarprint Marcin Karczewski 

 

Wszystkie umowy zostały zawarte w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na 

realizacje ww. zadań . Z wyjaśnień Pani Agnieszki Stępień wynika iż zapytania wysłano co 

najmniej do trzech oferentów, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielenia Zamówień 

Publicznych w Urzędzie Gminy Sitkówka – Nowiny wprowadzonym zarządzeniem Wójta nr 

39/GKB/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku. 

Ad.4 

Analiza materiałów na sesję rady 

Komisja rewizyjna zapoznała sie i omówiła  z materiały na najbliższą sesje która ma sie 

odbyć w dniu 26.01.2018 roku 

Ad.5 

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 r. 

Komisja Rewizyjna podsumowała prace w komisji  

- podsumowanie pracy komisji stanowi załącznik do niniejszego protokóły nr 4 

Ad.6 

Wnioski i opinie komisji. 

W tym punkcie obrad Komisja Rewizyjna wysłuchała wyjaśnień Pana Marcin Król- 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach oraz Pana Paweł 

Komorowski- Prawnik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach na 

temat skargi Pani ………………………. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sitkówce – Nowinach w zakresie przewlekłego załatwiania sprawy związanej 

ze świadczeniem wychowawczym oraz odmowy umorzenia nienależnie pobranego 

świadczenia wychowawczego. Skarga wpłynęła do Biura Rady Gminy w dniu 07.12.2017 r. 

- Komisja Rewizyjna sporządziła opinie na temat skargi która jest załącznikiem nr 5 do 

protokółu  



 

Ad 7 

Zamknięcie obrad komisji.  

 

Przewodnicząca o godz. 16
00

 zakończyła
 
posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Podpisy Komisji: 

Edyta Giemza  ………………....………... 

Marian Wilk ……………………………... 

Robert Mularczyk  ……………………… 

 


