
PROTOKÓŁ Nr 14/19/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w  Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 13.12.2019 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 Joanna Młynarczyk –Kusińska – Skarbnik Gminy 

• Pan Sebastian Nowaczkiewicz  – Wójt 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, przywitała 

członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek obrad:   

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Kontrola wydatków ponoszonych z rezerwy budżetowej Wójta, analiza projektu 

uchwały budżetowej – c.d. 

3. Analiza materiałów na sesję.  

4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 r. 

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 wydatków ponoszonych z rezerwy budżetowej Wójta, analiza projektu uchwały 

budżetowej – c.d. 

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego 

reguluje ustawa o finansach publicznych i nakazuje tworzenie w budżecie jednostki samorządu 

terytorialnego rezerwy ogólnej, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% 

wydatków budżetu. Rezerwa ogólna jest możliwa do przeznaczenia wyłącznie na wydatki 

bieżące i  może być źródłem pokrycia wydatków wcześniej nieprzewidzianych, służy pokryciu 

kosztów niezaplanowanych w budżecie wydarzeń, takich jak np. klęski żywiołowe czy 

katastrofy budowlane. Tworzenie rezerw to w zasadzie tworzenie planu awaryjnego na 

wypadek zdarzeń, które mogą, ale nie muszą się przytrafić podczas roku budżetowego. 

Podziału rezerwy ogólnej dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w gminie - 

wójt, burmistrz, prezydent). Istotne jest, że wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą 



zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile 

odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

W gminie Sitkówka – Nowiny zgodnie z Uchwałą RG-V/29/18 w budżecie gminy tworzy się 

rezerwy:  

1) ogólną w wysokości - 200 000,00 zł, 

 2) celową w wysokości - 134 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 

Szczegółowe zestawienie wydatkowania tych pieniędzy: 

• Kwiecień- 12 000,00 zł – zwrot dotacji, zakup energii 

• Maj - 13 000,00zł - wynagrodzenie bezosobowe wykonania opinii techniczno-

budowlanej 

• Lipiec - 8 000,00 zł - zwrot dotacji 

• Wrzesień - 36 600,00 zł - koszty postępowania odwoławczego, wykonanie i dostawa 

kalendarzy na 2020 rok 

• Październik - 31 000,00zł - energia GOK Perła, szkolenie pracowników, ekwiwalent za 

działania ratownicze strażaków 

• Październik - 46 991,00zł - zakup wyposażenia dla OSP Szewce i Zawada, transport 

strażaków na zawody, przeprowadzenie konsultacji społecznych, zobowiązania z tytułu 

likwidacji TBS 

• Listopad - 23 000,00zł - szkolenie pracowników, aktualizacja platformy zakupowej, 

wydatki na 50-lecia ślubów mieszkańców gminy,  

Na dzień 30.11.2019 roku wydatki z rezerwy ogólnej wyniosły 29 409,00 zł.  

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z materiałami oraz wyjaśnieniami Pani Joanna 

Młynarczyk –Kusińska – Skarbnik Gminy stwierdza, że rezerwa ogólna jest wydatkowana 

rozważnie i zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

Komisja Rewizyjna analizowała również  projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. 

Jedną z najważniejszych sesji w roku to sesja budżetowa która ma się odbyć 30 grudnia w 

Urzędzie Gminy Sitkówka—Nowiny. Zdaniem Komisji Rewizyjnej trudno wygospodarować 

taki budżet, żeby w stu procentach spełnić oczekiwania wszystkich mieszkańców, a środki 

podzielić sprawiedliwie i racjonalnie.  

Komisja rewizyjna również zapoznała się z pozytywną opinią  Regionalną Izbą Obrachunkową. 

Uczestnicząca w Komisji Pani Joanna Młynarczyk–Kusińska – Skarbnik Gminy oraz Pan 

Sebastian Nowaczkiewicz  – Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny omówili wniosek złożony przez 

radnych do wójta w sprawie zmian do nowotworzonego budżetu na 2020 rok.  

 

Ad.3 

Analiza materiałów na sesję  

Komisja Rewizyjna przeanalizowała i omówiła uchwały na sesję która ma się odbyć 16 grudnia 

2019 roku w Urzędzie Gminy Sitkówka – Nowiny:  

• uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 

2019 rok 

•  uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 27 grudnia 2018r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok 

•  uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Sitkówka-Nowiny 



•  uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

•  uchwała w sprawie zmiany uchwały nr RG-IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

•  uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

• uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego 

• uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kieleckiego 

 

Na wszelkie pytania związane z uchwałami odpowiedzi udzielała  uczestnicząca w Komisji 

Pani Joanna Młynarczyk –Kusińska – Skarbnik Gminy oraz Pan Sebastian Nowaczkiewicz  – 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

Ad. 4 

Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na  I półrocze 2020r. 

Radni opracowali plan pracy Komisji Rewizyjnej na  I półrocze 2020 r. 

(Plan pracy stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad.5 

Sprawy różne 

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

międzysesyjnymi, tj.: 

• interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 

Sitkówka-Nowiny wraz z odpowiedzią  

• interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie funkcjonowania kopalni 

Bolechowice 

• pismo od mieszkańca Kowali (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości 

Przewodniczącego Rady Gminy i radnej R.Posłowskiej) dot. wykonania progów 

zwalniających przy ul. Kryształowej i ul. Diamentowej w Kowali 

• Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach - promocji służby wojskowej na sesji rady 

gminy 

• petycja dot. zmiany przepisów prawa miejscowego 

• pismo z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód - informacja nt. strony postępowania 

dot. przyznania odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie dekretu z dnia 5 

września 1947 r. i dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. + odpowiedź. 

 

 



Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja Rewizyjna wypracowała opinię w sprawie budżetu na 2020 rok. 

Komisja ocenia, że projekt budżet gminy na rok 2020  zarówno po stronie dochodów jak i po 

stronie wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy. Komisja Rewizyjna wnioskuje o 

przyjęcie przedstawionego projektem budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej   na lata 2020 – 2030. 

(Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad.7 

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodnicząca o godz. 1600 zakończyła posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Podpisy Komisji: 

Edyta Giemza  ………………....………... 

Marian Wilk ……………………………... 

Roman Topór  …………………………… 

 

 


