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PROTOKÓŁ Nr  8/19/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 14.06.2019 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 Ewa Mazur  -  zastępca Skarbnika Gminy  

 

(Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 

               

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz. 14
.15

 rozpoczęła  posiedzenie, 

przywitała członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek 

obrad:   

 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2018r. oraz 

sporządzenie  wniosku o udzielenie  absolutorium dla Wójta Gminy. 

3. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2019 roku. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. Zamknięcie obrad komisji. 

 

 (Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków 

komisji. 

 

 

Ad.2 

Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2018 r. oraz 

sporządzenie  wniosku o udzielenie  absolutorium dla Wójta Gminy 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11.05.2019r. oraz 22.05.2019r. dokonała analizy 

sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny oraz zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o 
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sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2018 rok i sporządziła 

opinię  o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2018 rok.  

Komisja Rewizyjna po konsultacjach z Zastępcą Skarbnika sporządziła wniosek i opinię do 

Rady Gminy Sitkówka – Nowiny o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sitkówka – 

Nowiny za 2018 rok.  

(Opinia i wniosek stanowią załączniki do protokołu) 

W posiedzeniu komisji uczestniczyła zastępca Skarbnika  Gminy pani Ewa Mazur 

  

Ad. 3 

Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2019 roku 

Członkowie komisji opracowali plan pracy komisji na II półrocze 2019 roku, który stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4  

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami wpływającymi do Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała innych wniosków. 

 

Ad 5 

Zamknięcie obrad komisji 

W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia, 

Przewodnicząca o godz. 15
15

 zakończyła
 
posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Podpisy Komisji: 

 

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

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

Roman Topór -członek ………………………..  

 

 


