
PROTOKÓŁ Nr  3/19/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 20.02.2019 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 Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, 

Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

 Pani Urszula Antoniak – inspektor ds. gospodarki odpadami 

 Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony  

(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 rok oraz założenia na 2019 rok – ciąg dalszy. 

3. Ocena realizacji inwestycji  na terenie Gminy za 2018 rok. 

4. Analiza materiałów na sesję rady. 

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 

Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie za 2018 

rok oraz założenia na 2019 rok – ciąg dalszy 

W gminie Sitkówka – Nowiny jest około 2325 gospodarstw domowych zamieszkałych przez 

6707 osób liczba nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w których realizowana była 

usługa odbioru odpadów komunalnych wynosi 1515 szt. Zamieszkałych przez 4887 

mieszkańców – na podstawie złożonych deklaracji. Selektywną zbiórkę deklarują właściciele 

856 gospodarstw domowych.  

Liczba nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w których realizowana była usługa 

odbioru odpadów komunalnych wynosi 29 szt. Zamieszkałych przez 1820 mieszkańców – na 

podstawie złożonych deklaracji. Selektywną zbiórkę deklarują właściciele 760 gospodarstw 

domowych.  

Usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych świadczyła w 2018r. 

firma FART- BIS Sp.z.o.o. 



Na wszystkie zadane pytania członków komisji,  wyjaśnień  i odpowiedzi udzielił Pan 

Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości 

i Ochrony oraz Pani Urszula Antoniak – inspektor ds. gospodarki odpadami. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej zwrócili uwagę na bardzo małą ilość osób zadeklarowanych 

do selektywnej zbiórki odpadów w budynkach wielorodzinnych jak i jednorodzinnych. 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej powinno się kłaść większy nacisk na edukację mieszkańców 

oraz wychowaniu młodzieży i dzieci z naszej gminy w duchu poszanowania środowiska 

przyrodniczego. Gmina powinna zaangażować sie w organizację zajęć i warsztatów 

ekologicznych, konkursów czy wydawnictwo materiałów edukacyjnych aby zwiększyć 

świadomość ekologiczną mieszkańców oraz zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. 

 

Ad.3 

Ocena realizacji inwestycji  na terenie Gminy za 2018 rok 

W dalszej części Komisji Rewizyjnej wysłuchała Pana Andrzeja Waśko – kierownika 

Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony, który. omówił realizacje zadań 

inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny oraz postępy prac projektowych.  

Na wszelkie pytania Komisji Rewizyjnej wyczerpujących odpowiedzi udzielał Pan Andrzeja 

Waśko – kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony. 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję rady 

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

 

Ad.5 

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 

 z RIO w Kielcach: 

- Uchwała NR 3003/2019 II Składu Orzekającego RIO z dnia 31.01.2010 r. w sprawie 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długi, 
- Uchwała NR 3002/2019 II Składu Orzekającego RIO z dnia 31.01.2010 r. w sprawie opinii o 

możliwości sfinansowania deficytu. 

 

Ad.6 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała wniosków ani opinii. 

 

Ad.7 

Zamknięcie obrad komisji 

W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia, 

Przewodnicząca o godz. 16.00 zakończyła
 
posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono.      

    

Data i podpisy  Komisji: 

 

Edyta Giemza-przewodnicząca ………....……....... 

Marian Wilk-członek  ……………………..........…. 

Roman Topór -członek ………………..…………… 

 


