PROTOKÓŁ Nr 81/18/KRE
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniu 19.02.2018 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 Paweł Grad – kierownik Posterunku Policji w Nowinach



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

(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. Sprawozdanie ze współpracy Urzędu Gminy z Policją w zakresie bezpieczeństwa
mieszkańców w roku 2017.
3. Realizacja zadań inwestycyjnych - informacja za rok 2017

oraz postęp prac

projektowych w I półroczu 2018 roku.
4. Analiza materiałów na sesję rady.
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
Sprawozdanie ze współpracy Urzędu Gminy z Policją w zakresie bezpieczeństwa
mieszkańców w roku 2017

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia, Komisja Rewizyjna wysłuchała informacji
asp. Pana Pawła Grada – kierownika Posterunku Policji w Nowinach na temat współpracy
Urzędu Gminy z Policją w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. Pan asp. Paweł Grad
przedstawił najważniejsze aspekty współpracy Gminy z Policja, chwalił dobrą współpracę na
tym poziomie. Zaznaczył iż, Gmina systematycznie przekazuje fundusze na dodatkowe
patrole na terenie naszej gminy, co pomaga w utrzymaniu porządku publicznego.
Zrelacjonował również najpoważniejsze zagrożenia na terenie naszej gminy. Zwrócił uwagę
na zbyt słabe zabezpieczenie wejść do szkół na terenie naszej gminy. W dzisiejszych czasach
gdzie na dzieci czyha wiele niebezpieczeństw powinno się bacznie zwracać uwagę na osoby
z zewnątrz wchodzące do szkoły. Pan asp. Paweł Grad podniósł również aspekt pomocy
finansowej naszej gminy w zakupie samochodu na potrzeby posterunku Policji w Nowinach.
Ponadto członkowie komisji zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa na terenie naszej
gminy. Na wszystkie zadane pytania członków komisji, wyjaśnień i odpowiedzi udzielił Pan
Paweł Grad – kierownik Posterunku Policji w Nowinach.
sprawozdanie ze współpracy z Urzędem Gminy stanowi załącznik do protokółu

Ad. 3
Realizacja zadań inwestycyjnych - informacja za rok 2017

oraz postęp prac

projektowych w I półroczu 2018 roku
W dalszej części Komisji Rewizyjnej wysłuchała Pana Andrzeja Waśko – kierownika
Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony. Omówił realizacje zadań
inwestycyjnych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny oraz postępy prac projektowych.
Na wszelkie pytania Komisji Rewizyjnej wyczerpujących odpowiedzi udzielał Pan
Andrzeja Waśko – kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony.

Ad. 4
Analiza materiałów na sesję rady
W dalszej części Komisji Rewizyjnej omówiła materiały na sesję która ma sie odbyć w dniu
26 lutego 2018 r.

Ad. 5
Wnioski i opinie komisji.
Komisja nie wypracowała wniosków ani opinii.

Ad. 6
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 ………………..………

