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Protokół nr 4/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 29 marca 2016 r.  

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

______________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy, któremu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy 

– Jarosław Różański udział wzięli członkowie komisji rewizyjnej, komisji oświaty, komisji 

budżetu, komisji rolnictwa, Wójt Gminy – Piotr Kosik, Skarbnik Gminy – Danuta Roszko. 

 

Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Różański, o godzinie 16

00
 otworzył posiedzenie stałych 

komisji Rady Gminy i powitał gości zaproszonych i obecnych radnych. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Zwierzchowski stwierdził, że zgodnie z listą 

obecności w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji rolnictwa, co wobec składu komisji 

wynoszącego 4 członków przyjętych uchwałą Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

W posiedzeniu uczestniczą członkowie komisji rolnictwa w składzie:  

1. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji  

2. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

4. Budny Jarosław – członek komisji.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Opiniowanie projektów uchwał kierowanych na obrady XI sesji.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Rewizyjna i pozostałe komisje jednogłośnie przyjęły proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Gminy wspólnie ze stałymi komisjami Rady Gminy omówił poniższe 

uchwały kierowane na obrady XI sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2016 r., wyjaśnień udzielali 

Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. 

Komisje zapoznały się z projektami uchwał:  

- zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki  

w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. 

- w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej na terenie gminy Waganiec za 2015 rok. 

- w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy 

Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za 2015 rok, 

- w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. 

- w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2016 r. 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

- w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Waganiec za 2015 rok. 
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- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2016 rok. 

- w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2016 rok. 

- w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Waganiec na 2016 rok. 

- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2016”.  

- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Waganiec prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nr 201/3, 201/19, 201/20 obręb 5 

Waganiec od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektami uchwał przyjęła projekty bez uwag. 

 

Ad.3 

Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Rady Gminy J.Różański w związku z wnioskiem Komisji Rolnictwa  

i Ochrony środowiska - o wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy w sprawie 

planowanych inwestycji w obrębie miejscowości Przypust polegających na budowie trzech tuczarni 

z dnia 3 lutego 2016 r., poinformował obecnych radnych, że Wójt Gminy na wniosek inwestorów  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od mieszkańców Przypustu na planowane 

przedsięwzięcie budowy dwóch obiektów inwentarskich – tuczarni wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, na działce o nr ewid. 73/6 - obręb Przypust, gmina Waganiec oraz złożono drugi 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od mieszkańca Przypustu na 

planowane przedsięwzięcie budowy jednego obiektu inwentarskiego – tuczarni wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 73/6 - obręb Przypust, gmina Waganiec 

 

- wydał Obwieszenie Wójta Gminy Waganiec o podaniu do publicznej wiadomości informacji  

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach do planowanych przedsięwzięć budowy obiektów 

inwentarskich – trzech tuczarni w miejscowości Przypust, gmina Waganiec.  

 

W związku, z czym posypała się fala pisemnych protestów przeciw tej inwestycji, składanych do 

Wójta Gminy.    

 

Komisja Rewizyjna i pozostałe komisje stałe Rady Gminy zapoznały się z tym Raportem,  

i postanowiły, aby Przewodniczący Rady i Wójt informowali radnych o dalszym toku 

postępowania w tej sprawie.   

 

Ad.4 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady Jarosław Różański  

o godz. 18
10  

zamknął posiedzenie stałych komisji Rady Gminy. 

 
 

 

Protokołował:                                                                                                       Przewodniczący Komisji : 
Radosław Zwierzchowski 

Radosław Zwierzchowski                                                                         


