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KKoommiissjjaa  RRoollnniiccttwwaa  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa    

VVIIII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc 

                                                                                                                                                                                Waganiec, dnia 03.03.2016 r. 

 

RG.0012.KR.3.2016 

 

Protokół Nr 3/2016 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 3 marca 2016 roku  

w sali narad nr 10 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11 

____________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył przewodniczący komisji Pan Jarosław Budny 

udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Lista obecności stanowiących załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji J. Budny - o godzinie 9
00

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu 

gości i członków komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 4 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 4 członków przyjętych 

uchwałą Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Jarosław Budny – przewodniczący Komisji 

2. Ewa Pietrus – z-ca przewodniczącego komisji 

3. Marcin Misiak- członek komisji, 

4. Radosław Zwierzchowski – członek komisji. 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2015 r. 

3. Sprawy bieżące, korespondencja. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Rolnictwa jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2015 r. 

Komisja Rolnictwa i ochrony Środowiska została powołana na podstawie uchwały Rady 

Gminy Waganiec Nr I/8/14 z dnia 27 listopada 2014 roku, w składzie: 

Przewodniczący Komisji – Budny Jarosław 

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pietrus Ewa 

Członek Komisji – Misiak Marcin 

Członek Komisji –Zwierzchowski Radosław. 

W roku 2015 pracowała na podstawie planu pracy komisji na 2015 r. i odbyła jedenaście 

protokołowanych posiedzeń.  

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2015 roku, komisja przygotowała plan 

pracy Komisji na 2015 rok. 

W dniu 28 maja 2015 roku, dokonano oceny wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2014 

rok. Przygotowano sprawozdanie z pracy komisji za 2014 r. Na tym posiedzeniu komisja 

wyjechała w teren w celu oceny remontu dróg na terenie Gminy Waganiec po okresie zimowym, 

stan poboczy i rowów przydrożnych. Wypracowano dziesięć wniosków skierowanych do Wójta. 

W dniu 14 lipca 2015 roku, komisja zapoznała się z informacją na temat powołania komisji 

do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy oraz wnioskowała do Wójta Gminy  

o wystąpienie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie Komisji do szacowania strat 

spowodowanych wiosenną suszą. 
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Na następnym posiedzeniu w dniu 21 lipca 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie 

Stałych Komisji Rady, na którym przyjęto wstępne informacje Wójta na temat warunków 

wydzierżawienia po Szkole Podstawowej w Sierzchowie. 

W dniu 25 sierpnia 2015 roku odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady, 

na którym ponownie zajmowano się wydzierżawieniem budynku po byłej Szkole Podstawowej  

w Sierzchowie, komisje dokonały wizytacji w obiekcie szkoły, a następnie zapoznały się z się  

z treścią umowy. Komisja wspólnie z innymi komisja dokonała analizy wykonania budżetu 

Gminy Waganiec za I półrocze 2015 rok. Komisja Rolnictwa jednogłośnie przyjęła wykonanie 

budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2015 rok. 

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 8 września 2015 roku, komisja zapoznała się  

z wstępnym projektem planowanych Dożynek Parafialno – Gminnych, na posiedzeniu wspólnie  

z Komitetem Dożynkowym wytypowano starostów dożynkowych mieszkańców Józefowa 

W dniu 26 października 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady, na 

którym omówiono sprawy kierowane na obrady VII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

oraz zapoznano się z prezentacją Prezesa GKS Sadownik – Waganiec na temat działalności 

Klubu. 

W dniu 23 listopada 2015 roku, realizując plan pracy zapoznała się z informacją o realizacji 

remontu dróg i budżetu przeznaczonego na ten cel, jak i oceną stanu przygotowania do sezonu 

zimowego (piasek, sól) na drogach i skrzyżowaniach gminnych i środkach przeznaczonych na ten 

cel. Komisja stwierdziła, że Gmina Waganiec jest przygotowana do sezonu zimowego 

2015/2016. 

Na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie Stałych 

Komisji Rady, gdzie pracowano nad analizą i opiniowaniem stawek podatkowych na 2016 r. 

Komisja Rolna przyjęła propozycje Wójta Gminy w sprawie stawek podatkowych na 2016 r.  

 

W dniu 8 grudnia 2015 roku odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Stałych Komisji 

Rady, zajmowano się analizą projektu budżetu Gminy Waganiec na 2016 r. Komisja Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjęła projekt budżetu Gminy Waganiec na 2016 r. 

W dniu 22 grudnia 2015 roku odbyło się ostatnie posiedzenie komisji i było to wspólne 

posiedzenie Stałych Komisji Rady, ponownie analizowano projekt budżetu Gminy Waganiec na 

2016 r. – autopoprawki. Komisja Rolnictwa jednogłośnie przyjęła autopoprawki Wójta Gminy do 

budżetu Gminy Waganiec na 2016 r. Zapoznano się również z projektami uchwał na IX sesje 

Rady Gminy. 

 

Obecność na posiedzeniach członków komisji wyniosła 90%, plan pracy komisja zrealizowała. 

 

Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Waganiec  

w Biuletynie Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  

 

Ad.3 

Sprawy bieżące, korespondencyjna - brak 

 

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Jarosław Budny  

o godz. 10
30  

zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                                                  Przewodniczący Komisji : 

Jarosław Budny                                                                                  
                                                                                                                                                  Jarosław Budny  

http://www.waganiec.biuletyn.net/

