
PROTOKÓŁ Nr 83/18/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ  

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 17.04.2018 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 Julita Zając – dyrektor GBP w Nowinach  

 Pan  Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach  

 Pani Grażyna Górecka – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych  

 Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy, 

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

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz. 14
.00

 rozpoczęła posiedzenie, przywitał 

członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Omówienie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie: wynagrodzeń, ilości 

etatów, nagród, rozliczania rozmów telefonicznych, wydatków remontowych i 

inwestycyjnych, oraz zakupu nowości wydawniczych. 

3. Kontrola funkcjonowania ZGKiM – prace interwencyjne (m.in. zakres obowiązków, 

koszty utrzymania, stan osobowy). 

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

5. Sprawy różne. 

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  

Omówienie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie: wynagrodzeń, ilości etatów, 

nagród, rozliczania rozmów telefonicznych, wydatków remontowych i inwestycyjnych, oraz 

zakupu nowości wydawniczych. 



Informację dotyczącą działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach w roku 2017 w 

zakresie wynagrodzeń, ilości etatów, nagród, rozliczania rozmów telefonicznych, wydatków 

remontowych i inwestycyjnych, oraz zakupu nowości wydawniczych udzielała Pani Julita Zając – 

dyrektor GBP w Nowinach.  

W GBP w 2017 roku stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniósł 2,25 etatu 

tj.: 

- dyrektor – 1 etat 

- młodszy bibliotekarz - 1 etat 

- główny księgowy – 0,25 etatu. 

Wynagrodzenie osobowe pracowników wyniosły 146 448,43 zł, w tym 17 539,58 zł wypłacono z 

tytułu nagród. 

Koszt rozmów telefonicznym wyniosły 1 017,85 zł. 

W 2017 roku do GBP w Nowinach zakupiono 768 książek na łączną kwotę 19 702,47 zł.  

W tym: 

- z dotacji Organizatora 562 wol. na kwotę 14 579,47 zł, 

- z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 206 wol. na kwotę 5 123,00 zł. 

W GBP w Nowinach w 2017 roku nie było przeprowadzone remonty ani inwestycje w związku z tym 

biblioteka nie poniosła żadnych kosztów w tym zakresie. 

Na wszelkie pytania Komisji Rewizyjnej wyczerpujących odpowiedzi udzielała Pani Julita Zając – 

dyrektor GBP w Nowinach.  

 

Ad. 3 

Kontrola funkcjonowania ZGKiM – prace interwencyjne  

Informacji na temat funkcjonowania ZGKiM – prace interwencyjne udzieliła Pani Grażyna Górecka – 

kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych oraz Pan  Tomasz Błaszczyk – dyrektor 

ZGKiM w Nowinach.  

W obecnej chwili zatrudnionych jest 26 osób w pracach interwencyjnych z czego 6 osób 

dofinansowanych jest z PUP, 20 osób utrzymywanych z własnych środków – umowa z PUP 

zakończyła sie w miesiącu wrześniu 2017 roku.  

- informacja dot. prac grupy robót publicznych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w okresie od 

października 2017 roku do kwietnia 2018 r stanowi załącznik nr 4 

- informacja o stanie zatrudnienia stanowi załącznik nr 5 

 

Na wszelkie pytania Komisji Rewizyjnej wyczerpujących odpowiedzi  udzieliła Pani Grażyna 

Górecka – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych oraz Pan  Tomasz Błaszczyk – 

dyrektor ZGKiM w Nowinach. 

 



Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję rady 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17.04.2018 roku wraz z Zastępca Wójta Gminy Łukaszem 

Barwinkiem zapoznała się oraz omówiła materiały na sesję nadzwyczajną.  

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z: 

1. pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach (pismo adresowane do Wójta Gminy, do 

wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy) dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 0377T w msc. Wola Murowana oraz przebudowy drogi powiatowej nr 0376T wraz z 

budową chodnika w msc. Kowala, 

2. pismem dot. propozycji Statutu Rady Seniorów.  

Dalsza dyskusja dot. pism z pkt 2 zostanie przeprowadzona na kolejnym posiedzeniu komisji. 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Wniosków i opinii nie wypracowano. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji.  

W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia, Przewodnicząca o 

godz. 15.45  zakończyła
 
posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Podpisy Komisji: 

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

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

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


