PROTOKÓŁ Nr 79/17/KRE
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniu 21.12.2017 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:


Pani Joanna Młynarczyk –Kusińska – Skarbnik Gminy



Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy



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

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

Ad.1
Otwarcie posiedzenia komisji
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz. 14.30 rozpoczęła

posiedzenie,

przywitała członków komisji, zaproszonych gości i przedstawiła proponowany porządek
obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Analiza pism wpływających do Urzędu Gminy za II półrocze 2017r. (data wpływu
pism i data ich realizacji).
3. Analiza materiałów na sesje rady.
4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018r.
5. Wnioski i opinie komisji.
6. Zamknięcie obrad komisji.
(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków
komisji.

Ad. 2
Analiza pism wpływających do Urzędu Gminy za II półrocze 2017r. (data wpływu pism i
data ich realizacji).
Zastępca Wójta Gminy Łukasz Barwinek przedstawił informacje dot. analizy pism
wpływających do Urzędu Gminy za II półrocze 2017 r.
- w/w informacja w załączeniu do protokołu

Ad. 3
Analiza materiałów na sesje rady
Członkowie komisji wraz z panią Skarbnik Joanną Młynarczyk-Kusińska i panem Andrzejem
Waśko omówili projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję rady gminy.
Na wszelkie pytani radnych odpowiedzi udzielali w/w goście.
Ad. 4
Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r.
Radni opracowali plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r.
- plan pracy stanowi załącznik do protokołu

Ad. 5
Wnioski i opinie komisji
Członkowie komisji wypracowali n/w opinię:


Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na posiedzeniu w dniu
21.12.2017 r. po zapoznaniu się z projektem budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na
2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 opiniuje pozytywnie
w/w projekty uchwał.
Uzasadnienie:
Komisja ocenia, że projekt budżetu gminy na rok 2018 zarówno po stronie dochodów
jak i po stronie wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy. Komisja
Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie przedstawionego projektu budżetu Gminy SitkówkaNowiny na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 wraz
autopoprawkami.

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. 1600 zakończyła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:
Edyta Giemza ………………....………...
Marian Wilk ……………………………...
Robert Mularczyk ……………………

