PROTOKÓŁ Nr 71/17/KRE
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniu 23.06.2017 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 Ryszard Kusak – kierownik CUW w Nowinach
 Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy Sitkówka Nowiny
(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 przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Kontrola wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli za rok 2016
3. Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2017r.
4. Analiza materiałów na sesję rady.
5. Sprawy różne.
6. Wnioski i opinie komisji.
7. Zamknięcie obrad komisji.
(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków
komisji.

Ad. 2
Kontrola wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli za rok 2016
Zgodnie z § 6 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002
roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego
dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły,
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych

kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. z 2002 r. nr 46 poz.430) z informacji
przekazanych przez Pana Ryszarda Kusaka – Kierownika CUW w Nowinach

plan i

wykonanie wydatków w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w placówkach
oświatowych za 2016 rok przedstawia się następująco:
 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

- Plan wydatków 20 400,00 zł

wykonanie – 12 651,31 zł
 Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach - Plan wydatków 21 140,00 zł
wykonanie – 20 708,54 zł
 Szkoła Podstawowa w Kowali - Plan wydatków 8 600,00 zł wykonanie – 8 419,20 zł
 Szkoła Podstawowa w Bolechowicach - Plan wydatków 7 900,00 zł wykonanie –
7 573,08 zł
 Przedszkole Samorządowe „Pluszowego Misia” w Nowinach - Plan wydatków
8 500,00 zł wykonanie – 8 241,55 zł
Plan wydatków w 2016 roku w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w
placówkach oświatowych wynosił 66 540,00 zł , zaś wykonano 57 593,68 zł.
Na wszystkie zadane pytania członków komisji, wyjaśnień i wyczerpujących odpowiedzi
udzielił Pan Ryszard Kusak – Kierownik CUW w Nowinach.

Ad. 3
Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2017 r.
Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy na II półrocze 2017r.
- Plan pracy stanowi załącznik do protokółu

Ad.4
Analiza materiałów na sesję rady
Komisja Rewizyjna wraz z Panem Łukaszem Barwinkiem –Zastępcą Wójta Gminy Sitkówka
– Nowiny omówiła uchwały na zbliżająca sie Sesję Rady Gminy
 uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2017 rok;
 uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG- XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2017 -2023;
 uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/307/16 rady Gminy SitkówkaNowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Profilaktyki

i
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Problemów

Alkoholowych

oraz

Zwalczania

Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017;
 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Piekoszów i na
przystąpienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Projektu pn:”Czysta Energia z OZE dla
mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”;
 uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy SitkówkaNowiny”;
 uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu Budżetowego - Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych za rok 2016 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.
Na wszystkie zadane pytania członków komisji, wyjaśnień i wyczerpujących odpowiedzi
udzielił Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny.

Ad. 5
Sprawy różne
Spraw różnych nie było.

Ad. 6
Wnioski i opinie komisji
Wniosków i opinii nie wypracowano.

Ad. 7
Zamknięcie obrad komisji
W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia,
Przewodnicząca o godz. 16.00 zakończyła posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:
Edyta Giemza-przewodnicząca ………....……......
Marian Wilk-członek ……………………..........….
Robert Mularczyk -członek ………………..…

