
PROTOKÓŁ Nr  22/20/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

(zdalny tryb obradowania) 

w dniu 07.12.2020 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  Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy  

• Pani Justyna Skrzypczyk  - kierownik CUW 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. Stwierdzenie kworum 

3. Analiza projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2021 rok 

4. Sprawy różne 

5. Wnioski i opinie komisji 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji 

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji. 

 

Ad. 2  

Stwierdzenie kworum 

Na początek komisji zostało stwierdzone kworum. W Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy 

członkowie. 

 

Ad. 3 

Analiza projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2021 rok 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2021 rok 



Komisja ocenia, że projekt budżet gminy na rok 2021  zarówno po stronie dochodów jak i po stronie 

wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy. Projekt wydatków budżetu gminy obejmuje 

zadania własne, z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej oraz zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy. Wydatki budżetu 

gminy ustalone zostały w kwocie 66 556 737,00 zł, z czego wydatki bieżące szacuje się na kwotę 

59 732 257,51 zł, a wydatki majątkowe 6 824 479,49 zł. 

Jest to budżet zachowawczy, nie gwarantujący jakiegoś znaczącego postępu, rozwoju, znacznych 

inwestycji. Wydarzenia ostatnich miesięcy i epidemia COVID -19, wpłynęła na zmniejszenie dochodów 

gmin, co w znacznym stopniu wpływa na całokształt opiniowanego budżetu.  Jednak zdaniem Komisji 

Rewizyjnej pozwoli on na kontynuacją działań samorządu rozpoczętych w roku działań samorządu 2018 

i w poprzednich latach. 

Na wszelkie pytania związane z poruszanymi tematami odpowiadała Pani  Joanna Młynarczyk-

Kusińska – Skarbnik Gminy oraz Pani Justyna Skrzypczyk  - kierownik CUW w Nowinach  

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja Rewizyjna wypracowała opinię nt. projektu budżetu gminy na 2021 rok: 

Opinia 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na posiedzeniu w dniu 07.12.2020 r po zapoznaniu 

się z projektem budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021– 

2030, opiniuje pozytywnie projekt budżet na 2021 rok. 

Uzasadnienie 

Komisja ocenia, że projekt budżet gminy na rok 2021  zarówno po stronie dochodów jak i po stronie 

wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy. Projekt wydatków budżetu gminy obejmuje 

zadania własne, z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej oraz zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy. Wydatki budżetu 

gminy ustalone zostały w kwocie 66 556 737,00 zł, z czego wydatki bieżące szacuje się na kwotę 

59 732 257,51 zł, a wydatki majątkowe 6 824 479,49 zł. 

Jest to budżet zachowawczy, nie gwarantujący jakiegoś znaczącego postępu, rozwoju, znacznych 

inwestycji. Wydarzenia ostatnich miesięcy i epidemia COVID -19, wpłynęła na zmniejszenie dochodów 

gmin, co w znacznym stopniu wpływa na całokształt opiniowanego budżetu.  Jednak zdaniem Komisji 

Rewizyjnej pozwoli on na kontynuacją działań samorządu rozpoczętych w roku działań samorządu 2018 



i w poprzednich latach z zachowaniem rozważnych, transparentnych i uzasadnionych finansowo decyzji 

podejmowanych na szczeblu osób decyzyjnych, które pozwolą na otwarty dialog ze społecznością 

gminy. 

 Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie przedstawionego projektem budżetu Gminy Sitkówka – 

Nowiny i Wieloletniej Prognozy Finansowej   na lata 2021 – 2030. 

 

Opinię przyjęto w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 3 członków Komisji Rewizyjnej przy 

100% składzie, głosujących 3 „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów ,,wstrzymujących się”. 

 

Ad.6 

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodnicząca o godz. 1526 zakończyła posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Podpisy Komisji: 

 

Edyta Giemza  ………………....………... 

 

Marian Wilk ……………………………... 

 

Roman Topór  ……………………………. 


