
PROTOKÓŁ Nr 20/20/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 

w dniu 23.10.2020 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 Dawid Gruszczyński – referent ds. wymiaru podatków 

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

Ochrony Środowiska Urzędu Gmin 

• Sławomir Sobczyk – zastępca 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.14.00 rozpoczęła posiedzenie, przywitał członków komisji, 

zaproszonych gości i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Kontrola umorzeń i odroczeń podatków za 2020 r. 

3. Skutki pandemii COVID 19 na budżet gminy w 2020 r.- analiza porównawcza do roku 

2019. 

4. Analiza materiałów na sesję rady gminy. 

5. Sprawy różne – m.in. informacja nt. przetargu na odbiór odpadów komunalnych na terenie 

gminy. 

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 

Kontrola umorzeń i zwolnień podatków za 2020 rok 

Stosowanie ulg i zwolnień oraz zaniechanie i umorzenie zobowiązań podatkowych stanowi formę 

pomocy publicznej udzielanej podatnikom przez gminy. Podstawą prawną takiej pomocy są m.in. 



przepisy art. 67a-67e ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Przewidują one możliwość 

stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa. Przepisy Ordynacji 

podatkowej mają także zastosowanie do udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i 

odraczania terminów płatności należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu. Dotyczą także zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru tych należności 

(art. 18 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). 

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia komisji, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła 

o przedstawienie przez pracownika Urzędu Gminy  informacji w zakresie  umorzeń i odroczeń podatków 

za 2020 rok 

Szczegółowych oraz wyczerpujących informacji udzieliła Pan Dawid Gruszczyński – referent ds. 

wymiaru podatków. Członkowie komisji rewizyjnej zapoznali się z wykazem udzielonych ulg w 

zapłacie podatków i opłat lokalnych w 2019 roku. 

Z w/w wykazu wynika, iż  za 2020 rok zwolnione w zapłacie podatku były: 

• Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

• Park Wodny „PERŁA  

Na kwotę: 348 386,00zł 

Zwolnienia z powodu COVID – 19 zgodnie z uchwałą RG-XXII/238/20 zostały trzy podmioty na kwotę 

14.548,00 zł 

Zgodnie z uchwałą RG-XLIV/378/14/ dotyczącą zwolnień de minimis zostały zwolnione siedem 

podmiotów na kwotę 129 964,00 zł 

Z wykazu przedstawionego którym udzielono umorzenia lub odroczenia zgodnie z ordynacją podatkową 

art.67a§1 pkt3zł terminu w 2020 roku osobom prawnym i fizycznym na kwotę 24 537,00 zł. 

 

Ad. 3 

Skutki pandemii COVID 19 na budżet gminy w 2020 rok - analiza porównawcza do roku 2019 

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze skutkami pandemii na budżet gminy Sitkówka – Nowiny. Pani 

Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy przedstawiła pisemnie Komisji przybliżone 

wyliczenia. Stwierdziła że na chwil obecną trudno jest oszacować skutki pandemii. Należy się jednak 

spodziewać, że mogą one być mniejsze w roku 2020, niż w roku 2021. Firmy z terenu naszej gminy 

będą się rozliczać z podatku za 2020 rok w 2021 roku. 

 

Ad. 4 

Analiza materiałów na sesję 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami na sesję, która ma się odbyć 26.10.2020 roku z 

wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskutowała 

nad uchwałami które miały być podjęte przez radnych, takich jak: 



• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok, 

• sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 

grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 

2020-2030. 

 

Ad. 5 

Sprawy różne – m.in. informacja nt. przetargu na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy 

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

sesyjnymi, tj.:.  

z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach (10 pism) 

dot. uchwał rady gminy podjętych w III kwartale 2020 r. w sprawie: 

• regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

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

• regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 

• stref płatnego parkowania 

• programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

• uchwalenia statutu jednostek pomocniczych gminy 

• ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz kosztów 

powstałych w wyniku usunięcia pojazdów 

• zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz uchwał w sprawie nałożenia opłaty 

miejscowej 

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

jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku 

oraz przyznania odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie dekretu z dnia 5 września 1947r. 

i dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. 

 

Ponadto zapoznała się z informacjami na temat przetargu  „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 rok do 31 grudnia 2022 rok. 

Na wszelkie pytania odpowiadał Pan Andrzej Waśko – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gmin. 

  

Ad. 6 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja nie wypracowała wniosków ani opinii. 



Ad. 7 

Zamknięcie obrad komisji   

W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia, Przewodnicząca  

o godz. 15.30 zakończyła posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono.     

 

     

Podpisy  Komisji: 

 

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

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

Roman Topór -członek ………………..…………….. 

 

 

 

 


