
PROTOKÓŁ Nr 10/19/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 23.08.2019 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 Justyna Skrzypczyk – p.o. Kierownika CUW w Nowinach  

 Pani Ewa Mazur - Zastępca Skarbnika Gminy Sitkówka - Nowiny 

 (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 przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Finansowanie i funkcjonowanie orkiestry dętej – informacja za 2018 rok i I półrocze 2019 roku. 

3. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 

4. Analiza materiałów na sesję. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 (Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie  przez wszystkich członków komisji. 

 

Ad. 2 

Finansowanie i funkcjonowanie orkiestry dętej – informacja za 2018 rok i I półrocze 2019 roku 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami przygotowanymi przez Pana Jacka Kanię – 

dyrektora GOK „Perła’ w Nowinach. (Pan Dyrektor poinformował telefonicznie Panią 

przewodniczącą Komisji, iż z powodu pilnego wyjazdu nie będzie mógł uczestniczyć w komisji). 

(Finansowanie i funkcjonowanie orkiestry dętej – informacja za 2018 rok  i I półrocze 2019 roku 

stanowi załącznik nr 4) 

 

Ad. 3 

Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 

W Szkole Podstawowej w Nowinach oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 

przeprowadzone zostały w ramach posiadanych środków własnych i własnych zasobów kadrowych 



niezbędne remonty w zakresie odświeżania sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych W Szkole 

Podstawowej w Bolechowicach trwają prace remontowe.  Została powiększona jedna z sal lekcyjnych 

oraz odświeżone korytarze i klatki schodowe.  

Szkoły zatrudniają wykwalifikowana kadrę. Na bieżąco prowadzą remonty i wymagane przepisami 

przeglądy budynków i sprzętu. Ponadto wszystkie szkoły są w trakcie modernizacji zasobów bibliotek 

szkolnych w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Narodowego „Program 

Czytelnictwa”. 

Należy stwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoły są przygotowane do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego 2019/2020. 

Na wszelkie pytania zadane przez Komisję Rewizyjną odpowiadała  Pani Justyna Skrzypczyk – p.o. 

kierownika CUW w Nowinach.  

(Informacja na temat stanu przygotowań placówek oświatowych Gminy Sitkówka-Nowiny stanowi 

załącznik nr 5) 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję rady 

W dalszej części Komisji Rewizyjnej omówiła oraz przeanalizowała  materiały na sesje. Na Wszelkie 

pytania odpowiedzi udzielała Pani Ewa Mazur - zastępca skarbnika Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

Następnie Komisja zapoznała się z pismami adresowanymi do Rady Gminy: 

 zapytanie + odpowiedź oraz  wniosek radnej Haliny Musiał; 

 pismo od Wojewody Świętokrzyskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze – stwierdzenie 

nieważności uchwały Rada Gminy Nr RG-X/93/19 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży – uczniów szkół publicznych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka – Nowiny, poprzez przyznawanie stypendiów i 

nagród za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz artystyczne”; 

 6 pism z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach – dot. przesłania uchwał Rady 

Gminy w sprawie: 

- podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej, 

- regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, 

- stref płatnego parkowania, 

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

- uchwalenia statutu jednostek pomocniczych gminy, 

- zasad gospodarowania mieniem komunalnym i  nałożenia opłaty miejscowej; 

 pismo mieszkanki gminy – dot. odpowiedzi w sprawie zwiększenia przejazdów autobusowych 

linii „19”+ odpowiedź na w/w pismo 

 pismo z Głównego Inspektora Transportu Drogowego Delegatura Południowa – dot. montażu 

stacjonarnego urządzenie rejestrującego naruszenie przepisów drogowych w msc. Zgórsko; 



 2 wnioski mieszkańców gminy dot. uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny + odpowiedzi + wyjaśnienia; 

 Skarga na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny + wyjaśnienia; 

 pismo mieszkanki gminy dot. uchwały Nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z 

dnia 29.04.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała wniosków ani opinii. 

 

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  ……………………..........…. 

Roman Topór -członek ………………..……… 


