
PROTOKÓŁ Nr 90/18/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 27.09.2018 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 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
.30

 rozpoczęła posiedzenie, 

przywitała członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek 

obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Problematyka planowania przestrzennego. 

3. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. 

4. Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu gminy na 2019 r.  

5. Opracowanie wniosków do budżetu na 2019 r.  

6. Analiza materiałów na sesję rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Wnioski i opinie komisji. 

9. Zamknięcie obrad komisji. 

 (Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków 

komisji. 

 

Ad.2 

Problematyka planowania przestrzennego 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27.09.2018 roku zapoznała się z założeniami 

zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny. Omówiony został 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W posiedzeniu komisji uczestniczył Pan 

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

Środowiska przedstawił problematykę planowania przestrzennego.  

 



Ad. 3 

Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27.09.2018 roku dokonała analizy sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze  2018 r. 

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Pani Ewa Mazura – Zastępca Skarbnika Gminy, która 

udzielała informacji o sprawozdaniu oraz  odpowiadała na zadane pytania radnych w zakresie 

sprawozdania.  

 

Ad. 4 

Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu gminy na 2019 r.  

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27.09.2018 roku zapoznała się z założeniami 

inwestycyjnymi i finansowymi do budżetu gminy na 2019 rok. W posiedzeniu komisji 

uczestniczyła Pani Ewa Mazura – Zastępca Skarbnika Gminy, która udzielała informacji o 

założeniach finansowych, zaś Pan Andrzej Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, 

Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska przedstawił założenia inwestycyjne na 

2019 rok. 

 

Ad. 5 

Opracowanie wniosków do budżetu na 2019 r.  

Komisja Rewizyjna opracowała na posiedzeniu wnioski do budżetu gminy Sitkówka – 

Nowiny na 2019 r.  

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokółu  

 

Ad. 6. 

Analiza materiałów na sesję rady. 

Komisja Rewizyjna przeanalizowała materiały na sesję rady Gminy. Na pytania wyczerpująco 

odpowiadała Pani Ewa Mazura – Zastępca Skarbnika Gminy i Pan Andrzej Waśko – 

Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.  

 

Ad.7 

Sprawy różne 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismami: 

 pismem od mieszkańca Szewc - odwołanie od decyzji do SKO w Kielcach za 

pośrednictwem Wójta Gminy, do wiadomości Rady Gminy;  

 pismem mieszkanki Nowiny oraz radnych gminy: Zofia Duchniak, Michał Kurtek, 

Waldemar Kasprzyk (adresowane do Starostwa Powiatowego w Kielcach, do 

wiadomości Rady Gminy) - sprzeciw co do budowy stacji bazowej telefonii 

komórkowej na dz. nr ewid. 458/16 obręb 0005 Zagrody; 

 pismami od UKS „Fukutenjin” w Kowali w sprawie możliwości dofinansowania:  

- uroczystego rozpoczęcia sportowego roku judo  

- organizacji 29 Świętokrzyskiego Turnieju Judo  

- 16 Sportowej Wigilii Judo 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała w/w wnioski (opinia znajduje się w pkt 8 

porządku obrad) 



Ad. 8 

Wnioski komisji i opinie komisji 

Komisja na posiedzeniu wypracował n/w opinię: 

 Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z pismami UKS Fukutenjin w sprawie 

dofinansowania:  

- uroczystego rozpoczęcia sportowego roku judo, 

- organizacji 29 Świętokrzyskiego Turnieju Judo, 

- 16 Sportowej Wigilii Judo, 

pozytywnie opiniuje możliwość dofinansowania w/w inicjatyw. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych 

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

 

Ad. 9 

Zamknięcie obrad komisji 

W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia, 

Przewodnicząca o godz. 16
15

 zakończyła
 
posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Podpisy Komisji: 

Edyta Giemza ……………...…………. 

Marian Wilk  ……………………..........…. 

Robert Mularczyk   ……………………….. 

 

 


