
PROTOKÓŁ Nr   19/20/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

Odbytych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 25.09.2020 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 Andrzej Waśko - Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości 

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  

• Pan Sławomir Sobczyk - Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, 

• Pan Tomasz Błaszczyk – dyrektor ZGKiM w Nowinach 

(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. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem wpływu 

COVID 19 

3. Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu gminy na 2021 rok 

4. Analiza materiałów na sesję rady gminy. 

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 wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem wpływu COVID 19 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2020 r. Również zapoznała się z dokumentami złożonymi przez Panią 

skarbnik- Joannę młynarczyk-Kusińską. 



 

W posiedzeniu komisji uczestniczył Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, 

Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska , którzy udzielali informacji o sprawozdaniu oraz 

odpowiadała na zadane pytania radnych. 

 

Ad. 3 

Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu gminy na 2021 rok 

Do połowy listopada organy wykonawcze samorządów powinny ustalić projekt budżetu na kolejny rok 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz przedłożyć je radzie i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej. Aby jednak plan ten był racjonalny, wcześniej, przedstawiciele służb finansowo-

księgowych samorządów powinni zająć się przygotowaniem odpowiednich założeń finansowych. 

Muszą przy tym brać pod uwagę zapotrzebowanie każdej z jednostek organizacyjnych, ale również 

ogólne parametry makroekonomiczne. W związku z tym Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zapoznała 

się z założeniami inwestycyjnymi i finansowymi do budżetu gminy na 2021 rok. W posiedzeniu komisji 

Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska, który przedstawili założenia finansowe oraz inwestycyjne na 2021 rok. 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję rady gminy 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałami przygotowanymi na sesję w dniu 28.09.2020r. 

Jednym z tematów na którym skupiła się Komisja Rewizyjna była uchwała w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W 

posiedzeniu komisji Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska oraz Pan Sławomir Sobczyk - Zastępca Kierownika Referatu 

Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. 

Zostało również omówiony przetarg na „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

z terenu gminy Sitkówka-Nowiny oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gminy Sitkówka-Nowiny od dnia 1 stycznia 2021 r. do 

31 grudnia 2022r. 

Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Nowinach oraz sprzątaniem terenów gminnych. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismami wpływającymi do Rady Gminy w okresie między 

sesyjnymi, tj.: 



1. Interpelacja radnego M. Wojcieszyńskiego dot. działki nr 522 w msc. Bolechowice + 

odpowiedź 

2. 2 pisma od Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach - analiza oświadczeń majątkowych 

Radnych Gminy, Wójta Gminy, pracowników UG, kierowników i dyrektorów jednostek 

organizacyjnych gminy złożonych wg stanu na dzień 31.12.2019r. 

3. pismo od Wojewoda Świętokrzyski - analiza oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i 

Przewodniczącego Rady Gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

4. Zarządzenie Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Nr WG-PLF.0050.90.20 Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 7 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do 

projektu budżetu na 2021 rok 

5. pismo z OSP w Kowali (adresowane do Wójta i Rady Gminy) - wniosek do projektu budżetu 

gminy na 2021 r. 

6. pismo od mieszkańców Woli Murowanej (adresowane do Wójta Gminy, do wiadomości Rady 

Gminy) - wniosek do projektu budżetu gminy na 2021 r. 

7. zaproszenia na dzień: 26 i 27 września oraz 4 października  

8. pismo od Zarządu Osiedla Nowiny (adresowane do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady 

Gminy) dot. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja Rewizyjna wypracowała 3 wnioski: 

 

1. do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny i Rada Gminy Sitkówka-Nowiny 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wnioskuję o wprowadzenia 

zmiany do projektu uchwały stawki miesięcznej w wysokości 14 zł od jednego mieszkańca. 

Równocześnie wnioskuje o uwzględnienie zwolnienia z części opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie 

od każdego  właściciela nieruchomości, który kompostują bioodpady w kompostowniku 

przydomowym. 

Udział w głosowaniu wzięło 3 członków Komisji Rewizyjnej  

Za wnioskiem głosował -3 

Przeciw -0 

Wstrzymało się od głosowania -0 

 

2. do Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny 



oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych gminy Sitkówka-Nowiny od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o uwzględnienie wniosków w/w postępowaniu: 

• Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. – punkt IV ppkt 1 

1. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów komunalnych z następującą 

częstotliwością:  

 - odbiór odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości jednorodzinnych  dwa razy w ciągu 

miesiąca, 

na: 

- odbiór odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości jednorodzinnych  dwa razy w ciągu 

miesiąca w okresie od kwietnia do października i raz w miesiącu w okresie od listopada do 

marca 

2. Usunięcie z Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. – punkt IV – od ppkt 10 do ppkt 

13 

• Usunięciu ze specyfikacji z punktu  VI  tj. wymagania w zakresie użytkowanych pojazdów do 

realizacji przedmiotu zamówienia ppkt 1 do 5 

Udział w głosowaniu wzięło 3 członków Komisji Rewizyjnej  

Za wnioskiem głosował -3 

Przeciw -0 

Wstrzymało się od głosowania -0 

 

3. do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

Ze względu na dużą rozbieżność między osobami zameldowanymi na terenie gminy Sitkówka – Nowiny 

a ilością złożonych i zadeklarowanych osób, Komisja Rewizyjna prosi o ustalenie rzeczywistej ilości 

mieszkańców oddających odpady komunalne w szczególności w zabudowie wielorodzinnej na terenie 

osiedla Nowiny. 

Wnioskuje również o podanie składowej stawki opłaty na 1 mieszkańca ustalonej w  projekcie ustawy 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty przygotowanej  na sesję w miesiącu wrzesień tj. 25 zł od mieszkańca. 

 

Udział w głosowaniu wzięło 3 członków Komisji Rewizyjnej  

Za wnioskiem głosował - 3 

Przeciw - 0 

Wstrzymało się od głosowania - 0 

 

 



Ad. 6 

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodnicząca o godz. 1600 zakończyła posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Podpisy Komisji: 

 

Edyta Giemza  ………………....………... 

 

Marian Wilk ……………………………... 

 

Roman Topór  ………………………… 


