
PROTOKÓŁ Nr 4/19/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY 

SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 20.03.2019 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 Marcin Król – kierownik GOPS w Sitkówce-Nowinach (pkt 2 i 3 porządku 

obrad), 

 Pana Andrzej Waśko – kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy (pkt 3 porządku obrad), 

 Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu 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. 13
.30

 rozpoczęła posiedzenie, przywitała 

członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek obrad:   

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Ocena sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz programu 500 + oraz 300 

+ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. 

3. Analiza materiałów na sesję rady. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków 

komisji. 

 



 

Ad. 2 

Ocena sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz programu 500 + oraz 300 + 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23.03.2019 roku przeanalizowała sprawozdanie  

merytoryczne i finansowe oraz programu 500+ oraz 300+ Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2018 rok. W posiedzeniu komisji uczestniczył Pan Marcin Król – kierownik 

GOPS w Sitkówce-Nowinach, który odpowiadał na zadane pytania radnych w  

przedmiotowej sprawie. 

 

Ad.3 

Analiza materiałów na sesję rady 

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

Na pytania członków Komisji Rewizyjnej odpowiadał pan Andrzej Waśko – kierownik 

Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy oraz pan Sławomir 

Sobczyk zastępca kierownika Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy. 

 

Ad. 4  

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 

 z Fundacji Zdziśka Miśka „Błękitny Promyk Nadziei” dot. projektu pn. „Podniesienie 

kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w woj. 

świętokrzyskim”; 

 z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi dot.  

- projektów ustaw o ochronie zwierząt 

- systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich 

- oczekiwań rolników względem pszczelarzy i odwrotnie; 

 z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach dot. wsparcia 

finansowego zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego; 

 interpelacjami, zapytaniami i wnioskami radnych. 

 



Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Członkowie komisji na posiedzeniu komisji nie wypracowali wniosku oraz opinii.   

 

Ad.6 

Zamknięcie obrad komisji.  

W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia, 

Przewodnicząca o godz. 15
30

 zakończyła
 
posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Data i podpisy Komisji: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 


