
PROTOKÓŁ Nr  12/19/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 25.10.2019 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 Dawid Gruszczyński – referent ds. wymiaru podatków 

 Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta 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. Kontrola umorzeń i zwolnień podatków za 2019 r. 

3. Prace interwencyjne na terenie gminy w 2019 roku (zakres prac, ilość osób 

zatrudnionych, koszty). 

4. Analiza materiałów na sesję. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji. 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 (Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie  przez wszystkich członków 

komisji. 

 

Ad. 2 

Kontrola umorzeń i zwolnień podatków za 2019 r. 

Stosowanie ulg i zwolnień oraz zaniechanie i umorzenie zobowiązań podatkowych stanowi 

formę pomocy publicznej udzielanej podatnikom przez gminy. Podstawą prawną takiej 

pomocy są m.in. przepisy art. 67a-67e ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

Przewidują one możliwość stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wobec 



budżetu państwa. Przepisy Ordynacji podatkowej mają także zastosowanie do udzielania ulg 

podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności z 

tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu. Dotyczą także 

zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru tych należności (art. 18 ust. 1 

ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). 

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia komisji, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

poprosiła o przedstawienie przez pracownika Urzędu Gminy  informacji w zakresie  umorzeń 

i odroczeń podatków za 2019 rok 

Szczegółowych oraz wyczerpujących informacji udzieliła Pan Dawid Gruszczyński – referent 

ds. wymiaru podatków. Członkowie komisji rewizyjnej zapoznali się z wykazem udzielonych 

ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych w 2019 roku. 

Z w/w wykazu wynika, iż  za 2019 rok zwolnione w zapłacie podatku były : 

 Samorządowy zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej 

 Park Wodny „PERŁA”  

Na kwotę: 132 664,99 zł. 

Z wykazu przedstawionego którym udzielono pomoc publiczną w 2019 roku osobom 

prawnym i fizycznym na kwotę 50 125,41 zł i objęło  5 podmiotów działających na terenie 

gminy Sitkówka – Nowiny. 

 

Ad. 3 

Prace interwencyjne na terenie gminy w 2019 roku (zakres prac, ilość osób 

zatrudnionych, koszty) 

Komisja Rewizyjna na komisji zapoznała się z dokumentami przedstawionymi przez Pana 

Tomasza Błaszczyka – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , oraz 

z informacją z zatrudnienia pracowników interwencyjnych przedstawione przez panią 

Grażyną Górecką – Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych. 

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z 

dofinansowaniem pracodawcy przez urząd pracy części wynagrodzenia za zatrudnienie osoby 

bezrobotnej. Celem jest ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy. Stan zatrudnienia 

pracowników prac interwencyjnych to 24 osoby  Do 23.10 br. Powiatowy Urząd Pracy w 

Kielcach zrefundował w części pokrycie kosztów utrzymania 4 osób bezrobotnych na kwotę 

18 661,04 zł. 

(Informacja z zatrudnienia pracowników interwencyjnych stanowi załącznik nr 4) 

 



 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję 

Komisja Rewizyjna zapoznała sie z materiałami na sesje która ma się odbyć 28.10.2019 r. w 

Urzędzie Gminy Sitkówka – Nowiny. Przeanalizowała uchwałę NR RG-XLIV/378/14 Rady 

Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatków od 

nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka – Nowiny oraz uchwałę 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na wszelkie pytania w tych tematach 

odpowiedzi udzielał Pan Dawid Gruszczyński – referent ds. wymiaru podatków oraz Pan 

Łukasz Barwinek –Zastępca Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny 

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

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

miedzy-sesyjnymi:  

 od Starosty Kieleckiego - Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 

2019 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT” 

do lokalnej wspólnoty samorządowej; 

 z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach (pismo adresowane 

do radnej Haliny Musiał, po dekretacji Wójta Gminy do Przewodniczącego Rady 

Gminy) - odpowiedź na pismo podpisane „zaniepokojeni mieszkańcy” w sprawie 

opłaty za GJ; 

 od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie - analiza oświadczenia majątkowego 

Sekretarza Gminy za 2018 rok; 

 ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - analiza oświadczeń 

majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy złożonych: w związku z 

objęciem funkcji na kadencję 2020-2023 oraz za rok 2018; 

 2 pisma z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach (wraz z odpowiedziami) 

dot. przesłania aktualnych uchwał w sprawie: 

- zasad gospodarowania mieniem komunalnym, 

-  nałożenia opłaty miejscowej, 

- regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych; 

 ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Rady Gminy Nr RG-XIV/144/19 z 



dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - 

Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F"; 

oraz zapoznała się z prognozą podatku od nieruchomości na 2020 rok 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji  

Komisja nie wypracowała wniosek . 

 

Ad. 7 

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 ………………..…………… 

 

 

 


