
PROTOKÓŁ Nr 82/18/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ  

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 19.03.2018 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 Ewa Mazura – Zastępca Skarbnika Gminy  

 Pan  Jacek Kania –dyrektor GOK „Perła” w Nowinach  

 Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska  

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

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz. 14
.30

 rozpoczęła posiedzenie, 

przywitał członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek 

obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Kontrola wydatków ponoszonych z rezerwy budżetowej Wójta w 2017 roku.  

3. Przeprowadzenie kontroli GOK pod kątem wydatków na utrzymanie remiz w 

Kowali, Bolechowicach i świetlicy w Szewcach. 

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

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 wydatków ponoszonych z rezerwy budżetowej Wójta w 2017 roku.  

Komisja Rewizyjna zapoznała się oraz omówiła wydatki ponoszone z rezerwy budżetowej 

Wójta na 2017 roku. Przedstawiony materiał omówiła Pani Ewa Mazura –  Zastępca 

Skarbnika Gminy. Przedstawia się następująco: 

 ZarządzenieWG-PLF.0050.34.17 z dnia 09.03.2017 

- wykonanie remontu posadzek betonowych w pomieszczeniach garażowych OSP Kowala –  

25 000,00 zł. 

- przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego 8 500,00 

- przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych 7 500,00 

 Zarządzenie WG-PLF.0050.56.17 z dnia 10.05.2017 

- remont dźwigu w UG -6 000 zł. 

 Zarządzenie WG-PLF.0050.61.17 z dnia 29.05.2017 

- naprawa uszkodzonych urządzeń klimatyzacyjnych 1 500,00 zł. 

 Zarządzenie WG-PLF.0050.67.17 z dnia 08.06.2017 

- na realizację zadania ,,Rozwijam się i chronię mam to w naturze’’ kampania 

  Informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju – 34 000,00 zł. 

 Zarządzenie WG-PLF.0050.76.17 z dnia 10.07.2017\ 

- zadania w zakresie kultury fizycznej ( zakup nagród)    - 4 500,00 zł. 

 Zarządzenie WG-PLF.0050.88.17 z dnia 30.08.2017 

- zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (nagrody o charakterze  

szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 8 000,00 zł. 

 Zarządzenie WG-PLF.0050.107.17 z dnia 29.09.2017 

- opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu p. Rozwój e-usług na 

terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny przewidzianego do 

dofinansowania w ramach działania Rozwój e-społeczeństwo Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Kwota 20 000,00 zł. 

 Zarządzenie WG-PLF.0050.109.17 z dnia 04.10.2017 

Budowa altany rekreacyjnej wraz z grilowiskiem w m. Nowiny  13 600,00 zł. 

 Zarządzenie WG-PLF.0050.115.17 z dnia 31.10.2017 

- organizacja Wigilii dla samotnych oraz imprezy mikołajkowej – 10 000,00 zł. 

-realizację projektu Jestem kobietą więc idę. Cytologia – 7 200,00 zł. 

 Zarządzenie WG-PLF.0050.118.17 z dnia 14.11.2017 

- promocja gminy – 10 000,- zł 



- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 500,00 zł. 

- koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł. 

  

Plan Rezerwy - 200 000,00 zł. 

Plan na 31.12.2017 r. - 37 700,00 zł. 

 

Ad. 3 

Przeprowadzenie kontroli GOK pod kątem wydatków na utrzymanie remiz w Kowali, 

Bolechowicach i świetlicy w Szewcach 

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia, Komisja Rewizyjna wysłuchała informacji  

Pana Andrzeja Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości 

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy oraz Pana Jacka Kani – dyrektora GOK „Perła” w 

Nowinach na temat  wydatków na utrzymanie remiz w Kowali, Bolechowicach i świetlicy w 

Szewcach. 

Wydatki inwestycyjne, remontowe i zakupy majątkowe przedstawiają się następująco w 

latach 2015-2017: 

 OSP Kowala 212 080,15 zł 

 OSP Wola Murowana 115 669,58 zł 

 OSP Szewce-Zawada 834 710,58 zł 

Na wszelkie pytania Komisji Rewizyjnej wyczerpujących odpowiedzi udzielali Pan Andrzej 

Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy oraz Pan Jacek Kania – dyrektora GOK „Perła” w Nowinach.  

Szczegółowe wydatki stanowią załączniki nr 3 do protokółu  

 

Ad.4 

Analiza materiałów na sesję rady 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19.03.2018 roku zapoznała się oraz omówiła  

materiały na sesję która ma sie odbyć w dniu 23.03.2018 roku: 

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

2018 rok; 

 uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023; 

 uchwały w sprawie podziału gminy Sitkówka- Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenie 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu; 



 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny; 

 uchwały w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.  

W posiedzeniu komisji uczestniczyła  Zastępca Skarbnika Gminy Pani Ewa Mazur oraz Pan 

Andrzej Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska, którzy udzielali niezbędnych informacji w sprawie uchwał na sesję.  

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja Rewizyjna zapoznała się:  

 z pismem Posła RP Jarosława Sachajko w sprawie środków pieniężnych dla Izb 

Rolniczych; 

 z pismem z dnia 06.03.2018 - informacja nt. sprawy dot. skargi na kierownika GOPS; 

 z pismem dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach - prośba o przydzielenie 

środków finansowych w wysokości 25.000 zł na zakupy inwestycyjne. 

Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie w/w pismo w sprawie zakupu kuchni elektrycznej, 

maszyny czyszcząco- polerującej oraz kotar grodzących salę gimnastyczną. Środki potrzebne 

na w/w zakupy to 25 000 zł.  

W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych. 

Wyniki głosowania: 3 głosy  „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”. 

 

Ad. 6 

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 ……………….............. 


