
PROTOKÓŁ Nr 16/20KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w   

Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 19.02.2020 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 Justyna Skrzypczyk – p.o. Kierownika CUW w Kielcach  

• Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy  

• Pan Andrzej Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu 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. Analiza materiałów na sesję.  

3. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami  komunalnymi  

w Gminie za 2019 rok oraz założenia na 2020 rok. 

4. Ocena realizacji inwestycji  na terenie Gminy za 2019 rok. 

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  

Analiza materiałów na sesję 

Komisja Rewizyjna przeanalizował materiały na sesję która ma się odbyć w dniu 24.02.2020r. 

• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny 

• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny 

• Podjęcie uchwały 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 Pani Justyna Skrzypczyk – p.o. Kierownika CUW w 

Kielcach 



Ad. 3 

Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami  komunalnymi w Gminie za 2019 rok oraz 

założenia na 2020 rok 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

 

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom 

nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się 

przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez 

gminę w inny sposób, a środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być 

wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

 

W związku z treścią art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy, 

określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę liczbę 

mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, a także koszty 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Na wszelkie pytania związane z uchwałami odpowiedzi udzielała  uczestnicząca w Komisji Pan Andrzej 

Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy 

 

 

Ad. 4 

Ocena realizacji inwestycji  na terenie Gminy za 2019 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.5 

Sprawy różne 

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

międzysesyjnymi, tj.: 

• od Radnej Edyty Giemzy i Sołtys Szewce-Zawada Ewy (adresowane do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, do wiadomości Rady Gminy) dot. przedłużenie ekranów 

akustycznych znajdujących się przy drodze ekspresowej S7 

• z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. aktualnych uchwał w przedmiocie 

określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki opłaty + odpowiedź 

• od Radne Edyty Giemzy - Interpelacja w sprawie poprawienia i utwardzenia odcinka drogi 

gminnej łączącej ulicę Kwarcytową z Marmurową 



• z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - odpis wyroku z dnia 23.01.2020 r. w 

sprawie skargi na uchwałę Nr RG-VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 

2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-

Nowiny (stwierdzenie nieważności: §14 ust. 2 i §14 ust. 1) 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja Rewizyjna  nie wypracowała wniosków i opinii. 

 

Ad.7 

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodnicząca o godz. 1600 zakończyła posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Podpisy Komisji: 

Edyta Giemza  ………………....………... 

Marian Wilk ……………………………... 

Roman Topór  ……………………………. 


