
PROTOKÓŁ Nr 84/18 / KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 21.05.2018 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 Pani Ewa Mazura – Zastępca Skarbnika Gminy  

 Pan Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny 

  

(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. Badanie sprawozdania finansowego Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 r. 

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 

Badanie sprawozdania finansowego Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017r. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 21.05.2018 roku dokonała analizy: 

 sprawozdania finansowego Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok, 

 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok, 



 informacji o stanie mienia komunalnego gminy. 

Ponadto Komisja Rewizyjna poprosiła o przygotowanie zestawienia z lat poprzednich, z 

możliwością porównania wydatków i przychodów gminy. Żądane materiały mają być 

przygotowane na następną komisję. 

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Pani Ewa Mazura – Zastępca Skarbnika Gminy oraz 

Pan Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Sitkówka–Nowiny, którzy udzielali   informacji 

o w/w sprawozdaniach. 

 

Ad.3  

Analiza materiałów na sesję rady. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami na najbliższą Sesję Rady Gminy, która ma sie 

odbyć w dniu 28.05.2018 roku.  

Na pytania członków Komisji Rewizyjnej Pan Sebastian Nowaczkiewicz – wójt Gminy 

Sitkówka – Nowiny 

 

Ad.4 

Sprawy różne 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismami złożonymi między okresami sesyjnymi: 

 z pismem mieszkańca Szewc dot. zwolnień z opłaty śmieciowej + notatka ze 

spotkania radnych z w/w mieszkańcem + pismo do wiadomości Rady Gminy – 

zażalenie na postanowienie do SKO w Kielcach,  

 z pismem mieszkanki Nowin adresowanym do Wójta Gminy, skierowanym również 

do Rady Gminy dot. umorzenia nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych 

wychowawczych, 

 z pismem Zarządu Osiedla Nowiny adresowanym do Wójta Gminy, skierowanym do 

wiadomości Rady Gminy dot. sytuacji w  Przychodni Nowiny SPZOZ, 

 z pismem z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny - dot. zajęcia stanowiska w sprawie 

pisma posła na Sejm RP Bogdana Latosińskiego, tj. przyłączenia się do inicjatywy w 

celu uhonorowania Działaczy Opozycji antykomunistycznej oraz Osób 

Represjonowanych poprzez przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów 

komunikacją miejską na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. 

(radni wypracowali w temacie w/w pisma opinię  - opinia znajduje się w pkt 5 

porządku obrad komisji). 

 



Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja wypracowała  n/w opinię: 

 Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z pismem z dnia 23.04.2018 r. od Posła na 

Sejm RP Bogdana Latosińskiego w sprawie przyłączenia się do inicjatywy  

w celu uhonorowania Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób 

Represjonowanych poprzez przyznanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów 

komunikacją miejską na terenie Gminy-Sitkówka, pozytywnie opiniuje w/w 

inicjatywę. 

W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych 

Wyniki głosowania: „za”- 3 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”-0 głosów. 

 

 

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 ………………................ 

 


