
PROTOKÓŁ Nr  23/20/KRE 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

(zdalny tryb obradowania) 

w dniu 21.12.2020 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  

• 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  

(Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).             

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz. 13.45  rozpoczęła  posiedzenie, przywitała 

członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia komisji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Kontrola wydatków ponoszonych z rezerwy budżetowej Wójta.  

4. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2021 r. 

5. Analiza materiałów na sesje rady. 

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  

Stwierdzenie kworum 

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

członkowie. 

 



Ad. 3 

Kontrola wydatków ponoszonych z rezerwy budżetowej Wójta 

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa 

o finansach publicznych i nakazuje tworzenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy 

ogólnej, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Rezerwa ogólna 

jest możliwa do przeznaczenia wyłącznie na wydatki bieżące i może być źródłem pokrycia wydatków 

wcześniej nieprzewidzianych, służy pokryciu kosztów niezaplanowanych w budżecie wydarzeń, takich 

jak np. klęski żywiołowe czy katastrofy budowlane. Tworzenie rezerw to w zasadzie tworzenie planu 

awaryjnego na wypadek zdarzeń, które mogą, ale nie muszą się przytrafić podczas roku budżetowego. 

Podziału rezerwy ogólnej dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w gminie - wójt, 

burmistrz, prezydent). Istotne jest, że wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać 

planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej. 

W gminie Sitkówka – Nowiny zgodnie z Uchwałą RG- w budżecie gminy tworzy się rezerwy: ogólną 

w wysokości - 200 000,00 zł 

W 2020 r. została ona przeznaczona na min. Zakup sprzętu i umundurowania OSP w związku z pożarem 

składowiska chemikaliów, usługi telekomunikacyjne, opinię biegłego w sprawie podatkowej. 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z materiałami oraz wyjaśnieniami Pani Joanna Młynarczyk–

Kusińska – Skarbnik Gminy stwierdza, że rezerwa ogólna jest wydatkowana rozważnie i zgodnie z 

ustawą o finansach publicznych. 

 

Ad. 4 

Analiza projektu uchwały budżetowej na 2021 r.  

Komisja Rewizyjna przeanalizowała projektu uchwały budżetowej na 2021. Zapoznała się i 

przeanalizowała założenia inwestycyjne na rok 2021 Na wszelkie pytania odpowiadał Pan Andrzej 

Waśko - kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy oraz Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  

 

Ad. 5 

Analiza materiałów na sesje rady. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami na zbliżającą się sesję w dniu 29.12.2020 r. 

• Uchwałą w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów 

budżetowych Gminy Nowiny na 2021 rok 



• Uchwałą w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• uchwałą w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

• Uchwałą w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Nowiny w ramach "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej" 

• Uchwałą w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG–IV/11/98 z dnia 

31 marca 1998 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

 

Ad. 6 

Sprawy różne 

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

sesyjnymi, tj.: 

1. z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach  - przesłanie pisma 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska znak: DZP/702-5/2020/kg w sprawie objęcia 

nadzorem miejsc gospodarowania odpadami w celu ograniczenia zjawiska porzucania 

odpadów oraz występowania pożarów 

2. Petycja o podjęcie uchwały w sprawie równości wszystkich wobec prawa oraz szczepień na 

covid-19 

3. z Prokuratury Rejonowa Kielce-Zachód w Kielcach (4 pisma) 

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

• Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  

• wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 

wysokości stawki opłaty 

• podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

ogólnej 

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

1947 r. i dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. 

 

Komisja sporządziła również pismo skierowane do Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny 

 

Ad. 5 

Wnioski i opinie komisji 

Komisja Rewizyjna nie wypracowała opinii i wniosków. 



 

Ad.6 

Zamknięcie obrad komisji 

Przewodnicząca o godz. 1452 zakończyła posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Podpisy Komisji: 

 

Edyta Giemza  ………………....………... 

 

Marian Wilk ……………………………... 

 

Roman Topór  ………………………… 

 

 

 

 


