
PROTOKÓŁ Nr  18/20/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z posiedzenia odbytego w 

Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 28.08.2020 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:   

• Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach 

•  Pani Justyna Skrzypczyk – kierownik CUW w Nowinach  

• Pan Ryszard Kusak – Sekretarz Gminy  

• Pan Andrzej Waśko - Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości 

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  

• Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy  

 (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. Informacja na temat stanu zaległości czynszowych – rok 2019 oraz I półrocze roku 2020:    

• ilość dłużników, 

• kwota zadłużenia, 

• podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty 

3. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021. 

4. Zapoznanie się z wnioskami pokontrolnymi z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną 

Izbę Obrachunkowej w Kielcach. 

5. Analiza materiałów na sesję rady gminy. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i opinie komisji. 

8. Zamknięcie posiedzenia komisji. 



 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji. 

 

Ad. 2  

Informacja na temat stanu zaległości czynszowych – rok 2019 oraz I półrocze roku 2020:    

• ilość dłużników, 

• kwota zadłużenia, 

• podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty 

 

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego otrzymując do realizacji konkretne 

zadania publiczne została również wyposażona w odpowiednie mienie. Majątek ten stał się podstawą 

jej samodzielności ale również źródłem obowiązków związanych z prowadzeniem racjonalnej 

gospodarki m.in. w zakresie nieruchomości. Gminny zasób nieruchomości jest podstawowym 

składnikiem mienia gminnego. W skład wspomnianego zasobu zalicza się te nieruchomości, w stosunku 

do których przysługuje gminie prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego. Z zasobu tego 

wyłącza się nieruchomości oddane przez gminę w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.  

Na dzień 26 sierpnia 2020 r w mieszkaniowym zasobie gminy Sitkówka- Nowiny jest: 

• 14 lokali komunalnych 

• 54 lokali socjalnych. 

Na wszelkie pytania związane z powyższym punktem  odpowiedzi udzielał  Pan Tomasz Błaszczyk – 

dyrektor ZGKiM w Nowinach 

( Informacja na temat gospodarki nieruchomościami w Gminie Sitkówka- Nowiny stanowi załącznik do 

protokołu nr 4) 

 

Ad. 3 

Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 

Na terenie gminy funkcjonują nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone placówki oświatowe: 

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, z Klasami Mistrzostwa Sportowego 

• Szkoła Podstawowa w Nowinach – posiada certyfikat Szkoła z klasą. 



• Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali, w której w ramach programu „Logopedicus” 

działa również przedszkole. 

• Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach, z boiskiem o sztucznej nawierzchni do 

mini-piłki nożnej. Przy szkole zlokalizowane jest także Centrum Kształcenia na Odległość na 

Wsi, w którym mieszkańcy Gminy i nie tylko mogą bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje 

zawodowe poprzez szkolenia w formie online. 

• Przedszkole Samorządowe w Nowinach 

Warto nadmienić, że wszystkie szkoły zlokalizowane na terenie Gminy przystosowane zostały do 

potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdów, dostosowanie sanitariów, montaż 

platformy schodowej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach, czy też zamontowanie 

wewnątrz budynku Publicznego Gimnazjum w Nowinach oznakowanej windy. 

Wyremontowane, bądź nowo-wybudowane i doskonale wyposażone obiekty są wizytówką Gminy, 

zapewniają wysoki poziom nauczania a dodatkowo stanowią bogatą bazę sportową również dla 

mieszkańców Gminy. W celu zagwarantowania łatwego dostępu uczniów do szkół, Gmina zapewnia 

transport z miejscowości zamieszkania do szkoły. Aby zapewnić dzieciom opiekę także po zajęciach 

lekcyjnych, jak również dla dorosłych, na terenie gminy działają dwie świetlice środowiskowe, w 

których zatrudnieni są pedagodzy, przyjmuje psycholog i terapeuta uzależnień. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z oceną gotowości placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2020/2021. Z wyjaśnień  złożonych n piśmie przez Panią Justynę Skrzypczyk – kierownik 

CUW w Nowinach wynika iż 1 września uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie z 

zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ, MEN. Wynika z przedstawionych wyjaśnień ze szkoły 

z terenu naszej gminy są w możliwy dla siebie zakresie i z zachowaniem wytycznych są przygotowane 

do rozpoczęcia nauki przez dzieci i młodzież w nowym roku szkolnym. 

 

Ad. 4 

Zapoznanie się z wnioskami pokontrolnymi z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę 

Obrachunkowej w Kielcach 

Komisja Rewizyjna zapoznała się wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby obrachunkowej z dnia 

2 lipca 2020r znak WK.60.40.2019., oraz z wyjaśnieniami pokontrolnymi Gminy Sitkówka - Nowiny z 

–dnia 31.07.2020r znak PLF.3100/1/20 

Wszystkie wyjaśnienia do wyżej wymienionych pism oraz wyjaśnień udzielał Pan Ryszard Kusak – 

Sekretarz Gminy. 

 



Ad. 5 

Analiza materiałów na sesję rady gminy 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami na sesję która ma się odbyć w dniu 31.08.2020 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok 

• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/203/19 Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 

samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok 

• Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do „Porozumienia w 

sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu 

własnego pomiędzy Gminą Kielce a partnerami projektu w ramach Dotacji na wsparcie 

działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022” 

• Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości 

położonych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny 

Wszystkie wyjaśnienia do uchwał  udzielał Pan Andrzej Waśko - Kierownik Referatu Infrastruktury, 

Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy oraz Pani Joanna Młynarczyk-

Kusińska – Skarbnik Gminy  

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

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

międzysesyjnymi, tj.: 

1. 3 pisma z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach + odpowiedzi dot. uchwał rady 

gminy podjętych w II kwartale 2020 r. w sprawie: 

• podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej 

• zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz stawek opłat za 

jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku 

• oraz informacji nt. postępowania dot. przyznania odszkodowania za nieruchomości przejęte w 

trybie dekretu z dnia 5 września 1947 r. i dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. 

2. z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - wystąpienie pokontrolne (do wiadomości 

Rady Gminy) 

3. z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - odpis prawomocnego wyroku z dnia 

23.01.2020 r. w sprawie skargi Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach 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, §15 ust. 1) 



4. 2 pisma z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny adresowane do przewodniczących grup inicjatywy 

lokalnej dot.  

• budowy kanału sanitarnego i wodociągu w m. Zgórsko 

• budowy sieci wodociągowej w m. Kowala 

5. interpelacja radnego Marcina Wojcieszyńskiego w sprawie placu zabaw i pętli autobusowej w 

Bolechowicach + odpowiedź 

6. z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dot. uchwał rady gminy podjętych w lipcu 

2020 r. w sprawie podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji ogólnej 

7. od Zastępcy Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - odpowiedź na interpelację radnego Marcina 

Wojcieszyńskiego w sprawie placu zabaw i pętli autobusowej w Bolechowicach 

8. od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2020 r. wraz z załącznikami 

9. od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie - analiza oświadczenia majątkowego 

sekretarza gminy za 2019 rok  

10. od Dyckerhoff  Polska (pismo adresowane do Wójta Gminy) dot. zmiany lokalizacji stacji 

monitoringowej immisji 

11. od Wojewody Świętokrzyskiego dot. organizacji sesji rady gminy w czasie pandemii 

 

Ad. 7 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja Rewizyjna  nie wypracowała wniosków i opinii. 

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodnicząca o godz. 16.00 zakończyła posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono. 

 

                                                               Podpisy Komisji: 

Edyta Giemza  ………………....………... 

Marian Wilk ……………………………... 

Roman Topór  …………………………….. 

 


