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PROTOKÓŁ Nr 91/18/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY 

SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 15.010.2018 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: 

 Pan Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach  

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

 

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz.15.00 rozpoczęła posiedzenie, przywitała 

członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza materiałów na sesję rady – informacja o realizacji zadań oświatowych za 

rok szkolny 2017/2018. 

3. Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej w minionym okresie 2018 roku. 

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 

Analiza materiałów na sesję rady – informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2017/2018. 

Komisja rewizyjna zapoznała sie z informacjami o realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2017/2018. Informacje te są jednym z punktów sesji Rady Gminy. Na wszelkie 

nurtujące pytania odpowiadał Pan Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach. 

 

Ad. 3 

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 rok 

Komisja Rewizyjna podsumowała prace w 2018 roku. Zaplanowanych w planie pracy 

posiedzeń komisji było 12. Komisja Rewizyjna wypracowywała wnioski oraz opinie. 

Członkowie Komisji opracowali sprawozdanie z działalności za 2018 rok.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu nr 4 
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Ad.3 

Sprawy różne 

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 4 

Wnioski i opinie komisji.  

Na posiedzeniu Komisji nie został wypracowany wniosek ani opinia.  

 

Ad.5 

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-przewodniczący …………….......... 

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

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

 

 

 

 

 


