
PROTOKÓŁ Nr 11/19/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ  

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 27.09.2019 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:  

 Pan  Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 

 Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska  

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

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz. 14
.00

 rozpoczęła posiedzenie, przywitała 

członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Kontrola i rozpoznanie wniesionych w latach  2018- 2019 przez mieszkańców skarg i 

wniosków do Urzędu. 

3. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. 

4. Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu gminy na 2020 r. 

5. Analiza materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie posiedzenia komisji 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji. 

 

Ad. 2  

Kontrola i rozpoznanie wniesionych w latach  2018- 2019 przez mieszkańców skarg i wniosków 

do Urzędu 

Jednym z podstawowych instrumentów walki z nierzetelnością i bezprawnością urzędników jest 

skarga administracyjna. Co prawda, w ostatnich latach instrukcja ta straciła nieco na znaczeniu, 

głównie na rzecz sądowych środków ochrony praw obywateli, to jednak cały czas obowiązuje i warto 

z niej korzystać. Choćby dlatego, że w przeciwieństwie do drogich i kłopotliwych postępowań 

sądowych jest prosta i tania. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub 



nierzetelne wykonanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności 

lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

Do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny w latach 2018-2019 wpłynęła tylko jedna skarga złożona przez 

mieszkańca gminy. Mała ilość skarg może świadczyć o dobrej pracy urzędu gminy oraz osób 

pracujących w nim.  

(Wykaz skarg i wniosków wniesionych w latach 2018-2019 przez mieszkańców stanowi załącznik nr 4) 

 

Ad. 3 

Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27.09.2019 roku dokonała analizy sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze  2019 r 

W posiedzeniu komisji uczestniczył Pan  Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 

oraz Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska , którzy udzielali informacji o sprawozdaniu oraz  odpowiadała na zadane pytania radnych 

w zakresie sprawozdania.  

 

Ad. 4 

Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu gminy na 2020 r. 

Do połowy listopada organy wykonawcze samorządów powinny ustalić projekt budżetu na kolejny 

rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz przedłożyć je radzie i regionalnej izbie 

obrachunkowej. Aby jednak plan ten był racjonalny, wcześniej, przedstawiciele służb finansowo-

księgowych samorządów powinni zająć się przygotowaniem odpowiednich założeń finansowych. 

Muszą przy tym brać pod uwagę zapotrzebowanie każdej z jednostek organizacyjnych, ale również 

ogólne parametry makroekonomiczne. W związku z tym Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 

27.09.2019 roku zapoznała się z założeniami inwestycyjnymi i finansowymi do budżetu gminy na 

2020 rok. W posiedzeniu komisji uczestniczył Pan Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy 

Sitkówka-Nowiny oraz Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska, którzy przedstawili założenia finansowe oraz  inwestycyjne na 

2020 rok. 

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zapoznała się oraz omówiła  materiały na sesję która ma się odbyć 

w dniu 30.09.2019 roku: 

 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok; 

 uchwała w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną; 



 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XX/262/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Zgórsko w Gminie 

Sitkówka-Nowiny. 

W posiedzeniu komisji uczestniczył Pan  Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny 

oraz Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska, którzy udzielali niezbędnych informacji w sprawie uchwał na sesję.  

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismami wpływającymi do Rady Gminy w okresie między 

sesjami: 

 ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kielcach - informacja o nadzorze wojewody 

nad jst za 2018 rok; 

 z Prokuratur y Rejonowej Kielce-Zachód - Skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego za pośrednictwem Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na uchwałę Nr RG-

X/53/03 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia 

statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny; 

 Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 r.; 

 od Stowarzyszenia Telewizja Kablowa Nowiny – (pismo adresowane do Wójta Gminy, do 

wiadomości Rady Gmin) - przeznaczenie kwoty 1.500 zł na zakup niezbędnych urządzeń i 

materiałów; 

 od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dot. tworzenia 

młodzieżowych rad i wspierania ich działalności; 

 pismo od Mieszkanki msc. Trzcianki – (pismo adresowane do Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji) - wyjaśnienia do protestu-veta do 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; 

 od Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach – (pismo adresowane do Wójta Gminy) - 

wniosek do budżetu gminy na 2020 rok – 10.000 zł na służby ponadnormatywne; 

 pismo od Zarządu Osiedla Nowiny - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowiny - sprzeciw do 

podwyżki opłat za 1 GJ; 

 od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. projektu zmiany nr 11 mpzp gminy wraz z listą 

nieuwzględnionych uwag; 

 pismo podpisane: Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Nowiny - sprzeciw do tak 

drastycznej podwyżki opłat za CO; 



 wniosek radnych gminy: Tadeusz Kucharczyk, Damian Milewski, Artur Podczasiak, Roman 

Topór dot. wysokości stawki za 1GJ ciepła oraz opłaty stałej. 

 

Ad.7 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała wniosków ani opinii. 

 

Ad. 8 

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 ………………..……… 

 

 

 

 


