
PROTOKÓŁ Nr 2/19/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY 

SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 23.01.2019 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: 

  Pana Andrzej Waśko – kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i 

Ochrony Środowiska Urzędu Gminy (pkt 2 porządku obrad), 

 Pani Ewa Mazur  – Zastępca Skarbnika Gminy (pkt 3 porządku obrad).  

 (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. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami  komunalnymi w Gminie za 

2018 r. oraz założenia na 2019 rok.  

3. Analiza materiałów na sesję rady. 

4. Wnioski i opinie komisji. 

5. Zamknięcie obrad komisji. 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków 

komisji. 

 

Ad. 2 Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami  komunalnymi w Gminie za 

2018 rok oraz założenia na 2019 rok  

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23.01.2019 roku dokonała wstępnej analizy  

gospodarki odpadami i ściągalność opłat. 

W posiedzeniu komisji uczestniczył Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, który udzielił  niepełnych informacji o 

systemie gospodarki odpadami w gminie w związku z brakiem obecności pracownika 



odpowiedzialnego za ten dział gospodarki, dalsza część tego punktu zostanie omówiona na 

następnym posiedzeniu komisji.   

 

Ad.3 Analiza materiałów na sesję rady 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami na najbliższą Sesję Rady Gminy. 

Na pytania członków Komisji Rewizyjnej odpowiadał Pani Ewa Mazur  – Zastępca Skarbnika 

Gminy. 

 

Następnie członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 

 z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód dot. uchwał Rady Gminy w sprawie. 

warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji ogólnej; 

 od mieszkańców Szewc (pismo do wiadomości Rady Gminy, adresowane do SKO w 

Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny) - odwołanie od decyzji; 

 od radnej Renaty Posłowskiej i mieszkańców Kowali Małej (pismo adresowane do 

Wójta Gminy i Rady Gminy) dot. wybudowania placu zabaw w Kowali Małej; 

 od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Kielcach - 2 pisma - 

Postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

 

Ad. 4 Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu komisji nie wypracowali wniosku oraz opinii.   

 

Ad.5 Zamknięcie obrad komisji.  

W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia, 

Przewodnicząca o godz. 16
30

 zakończyła
 
posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Data i podpisy Komisji: 

 

         Edyta Giemza – przewodnicząca     ...……….............  

           Marian Wilk – członek              ….......…….……. 

                                                       Roman Topór-członek                      ….........…….… 


