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RG.0012.K Rew.9.2016                                                                                                                     Waganiec, dnia 16.08.2016 r. 

 

 

Protokół nr 9/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 16 sierpnia 2016 r.  

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

______________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Radosław 

Zwierzchowski udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej, Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej Edward Musiał Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu  

- lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji – o godzinie 15
00

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu członków 

komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków 

komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 4 członków przyjętych uchwałą Rady Gminy 

stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji,  

2. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Czekała Jadwiga – członek komisji (nieobecna), 

4. Budny Jarosław – członek komisji.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Przegląd zaawansowania prac remontowych w obiektach gminnych – wyjazd w teren.  

3. Ocena Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu w zakresie zgodności pracy ze statutem. 

4. Sprawy bieżące, korespondencja. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodniczący Komisji – zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad, 

jako punkt 4 tj. opiniowanie inwestycji na terenie Gminy Waganiec. 

 

Członkowie komisji rewizyjnej jednogłośnie przyjęli proponowana zmianę do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie proponowany porządek posiedzenia  

z uwzględnieniem przegłosowanej poprawki: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Przegląd zaawansowania prac remontowych w obiektach gminnych – wyjazd w teren.  

3. Ocena Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu w zakresie zgodności pracy ze statutem. 

4. Opiniowanie inwestycji na terenie Gminy Waganiec. 

5. Sprawy bieżące, korespondencja. 

6. Oświadczenia i komunikaty. 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.2 

Komisja Rewizyjna wyjechała w teren w sprawie przeglądu zaawansowania prac remontowych  

w obiektach gminnych.  

Komisja wyjechała w teren w celu dokonania wizji lokalnej remontowanych obiektów na terenie 

gminy, w pierwszej kolejności komisja udała się do Niszczew do remontowanego budynku 

świetlicy, następnie dokonała oceny remontowanego budynku w Arianach adaptacja pomieszczeń 

po biurowcu na pomieszczenia mieszkalne oraz świetlice wiejską. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała przebieg prac ww obiektach. 

 

Następnie komisja rewizyjne udała się do Zbrachlina – budowa chodnika od Kościoła Parafialnego 

do Ośrodka Zdrowia i następnie do miejscowości Kaźmierzyn - budowa drogi powiatowej. 

Komisja również pozytywnie zaopiniowała przebieg tych remontów. 

 

Ad.3 
Komisja Rewizyjna zapoznała się ze Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu – stanowi 

on załącznik do protokołu. 

Komisja zapoznała się również z informacją o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Wagańcu za rok 2015 – stanowi ona załącznik do protokołu. 

Informacji udzielała Pani Ewelina Oźmina Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu. 

 

Ad.4 

Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie przebieg inwestycji przeprowadzanych na terenie 

Gminy Waganiec, na zapytania członków komisji informacji udzielał Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej Edward Musiał. 

 

Ad.5 

Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

 

Ad.6 

Oświadczenia i komunikaty – brak.  

 

Ad.7 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji R. Zwierzchowski  

o godz. 17
15  

zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                                       Przewodniczący Komisji : 
Radosław Zwierzchowski 

Radosław Zwierzchowski                                                                         


