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      KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa    

RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  

                VVIIII  kkaaddeennccjjii    
 

RG.0012.K Rew.11.2016                                                                                                                     Waganiec, dnia 06.09.2016 r. 

 

 

 

Protokół nr 11/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 06 września 2016 r.  

w sali nr 15 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 13
30

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu 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. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji,  

2. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

4. Budny Jarosław – członek komisji.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Ocena stanu przygotowania szkół do roku szkolnego 2016-2017. 

3. Ocena skuteczności realizacji wniosków sołtysów, radnych i mieszkańców za I półrocze 

2016 rok. 

4. Sprawy bieżące, korespondencja. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.2 

Komisja Rewizyjna udała się do szkół na terenie gminy Waganiec w celu oceny stanu 

przygotowania szkół do roku szkolnego 2016-2017. 

Po wizytacji w Zespole Szkół w Zbrachlinie, Szkole Podstawowej w Niszczewach i Zespole Szkół 

w Brudnowie, komisja stwierdza, że zaplanowane remonty zostały wykonane, szkoły są 

przygotowane do pracy w roku 2016 – 2017.  

Szkoła Podstawowa w Niszczewach jest po remoncie dachu, jednak wymaga on poprawy w ramach 

gwarancji, gdyż są przecieki.  

 

Ad.3 
Komisja Rewizyjna zapoznała się z wnioskami radnych, sołtysów, mieszkańców zgłoszonych  

w I półroczy 2016 r.  

Komisja stwierdziła, że wnioski w większości zostały zrealizowane przez Wójta Gminy  

w I półroczu 2016 r. 
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Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty – brak.  

 

Ad.6 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji R. Zwierzchowski  

o godz. 16
00  

zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                                       Przewodniczący Komisji : 
Radosław Zwierzchowski 

Radosław Zwierzchowski                                                                         


