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RG. 0012.13.KB.VII.2016 

Protokół nr 13 /2016 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 14 grudnia 2016 roku 

w sali nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11 

 

W posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego, przewodniczyła Zastępca Przewodniczącego Komisji Jadwiga Michalska, udział  

wzięli członkowie komisji budżetu oraz Wójt Gminy – Piotr Kosik i Skarbnik Gminy – 

Danuta Roszko.  

Lista obecności Komisji Budżetu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad.1 

Przewodnicząca Komisji o godz. 13
00

 otworzyła posiedzenie komisji. 

Komisja Budżetu uczestniczy w składzie:  

1. Butlewska Patrycja – przewodnicząca (nieobecna), 

2. Michalska Jadwiga – z-ca przewodniczącej, 

3. Urbański Jerzy – członek, 

4. Bróżek Jan – członek. 

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji: 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Kontrola dróg gminnych na terenie gminy Waganiec – wyjazd w teren. 

3. Ocena ładu i porządku na terenie gminy – wyjazd w teren. 

4. Sprawy bieżące, korespondencja. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 i 3 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego dokonała 

kontroli dróg gminnych i oceny ładu i porządku na terenie gminy, w tym celu wyjechała  

w teren. 

Komisja dokonała wizytacji w miejscowości:  

- Przypust droga w złym stanie - dziury, droga do naprawy, 

- wzdłuż Wisły droga powiatowa – na całej długości drogi gałęzie do przycięcia, trudność  

z przejazdem większym pojazdem, Komisja wnosi o zgłoszenie tego problemu do Zarządu 

Dróg Powiatowych 

- Bertowo droga w złym stanie - dziury, droga do naprawy, 

- połączenie Bertowa I i Bertowem II - dziury, droga do naprawy, 

- Włoszyca, droga też wymaga naprawy, jednak ww drogi są w gorszym stanie, 

- Siutkowo, droga od E-91 do Starego Zbrachlina – dziury, droga do naprawy, 

- Stary Zbrachlin, przy Stacji Uzdatniania Wody i przy firmie ZODAR - dziury, droga do 

naprawy, 

- Sierzchowo – Konstantynowo - dziury, droga do naprawy, 

- Brudnowo, od Zespołu Szkół w Brudnowie do szosy serwisowej- dziury, droga do naprawy, 

- Wiktoryn, droga do Szkoły Podstawowej w Niszczewach - dziury, droga do naprawy, 

- Kolonia Święte - dziury, droga do naprawy(od Pana Brożka do końca wsi), 

 

Komisja Budżetowa uważa i wnosi do Pana Wójta o naprawę tych dróg przed zbliżającą się 

zimą. 

 

 



 

 

Komisja uważa, że w najgorszym stanie sa drogi w miejscowości: Kolonia Święte, Niszczewy 

– Wiktoryn, po której kursuje autobus szkolny, jak i również w Siutkowie za szosą. 

 

Komisja również dokonała wizytacji przy Zespole Szkół w Zbrachlinie w celu sprawdzenia 

stanu bezpieczeństwa, wnosi do Wójta Gminy, aby rozwiązać problem parkowania autobusu 

szkolnego.  

 

Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencja. 

Brak spraw bieżących, korespondencji.    

 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad.6 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Komisji Jadwiga 

Michalska o godz. 14
30

 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji Budżetu. 
 

Protokołował:                                                                                           Przewodnicząca Komisji: 

Jadwiga Michalska                                                                                    /Michalska Jadwiga/ 

 

  


