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RG. 0012.4.KB.VII.2017 

Protokół nr 4 /2017 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 23 lutego 2017 roku 

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

 

W posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego, przewodniczyła Zastępca Przewodniczącej Komisji Jadwiga Michalska, udział  

wzięli członkowie komisji budżetu.  

Lista obecności komisji budżetu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad.1 

Zastępca Przewodniczącej Komisji – o godzinie 12
00

 otworzyła posiedzenie komisji i po 

powitaniu członków komisji, stwierdziła, 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. Smykowska 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 Zastępca Przewodniczącej Komisji przedstawiła proponowany porządek 

posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2016 r.  

3. Sprawy bieżące, korespondencja. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 

przygotowała informacje z pracy komisji za 2016 rok. 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 

została powołana na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec Nr I/6/14 z dnia 27 listopada 

2014 roku, w składzie: 

Przewodniczący Komisji – Smykowska Patrycja   

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Jadwiga Michalska 

Członek Komisji – Jan Bróżek 

Członek Komisji – Jerzy Urbański. 

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła piętnaście protokołowanych posiedzeń,  

w tym sześć posiedzeń stałych komisji Rady Gminy, w posiedzeniach komisji brali udział: 

Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej. 

Realizując zadania ujęte w planie pracy komisji, można przyjąć, że plan pracy został 

zrealizowany.  

 

 

 



 

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2016 roku komisja przyjęła plan pracy 

Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego na 2016 rok. 

 W dniu 18 lutego 2016 roku komisja opiniowała wnioski Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

posiadających status zawodnika uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym. 

W dniu 28 marca 2016 roku odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady 

Gminy komisja budżetu analizowała projekty uchwał kierowane na obrady XI sesji Rady 

Gminy oraz zapoznała się 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. 

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2016 roku, było to również 

wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, komisja budżetu zapoznała się  

z projektami uchwał na obrady XII Sesji Rady Gminy. 

Na posiedzeniu w dniu 31 maja 2016 roku komisja zapoznała się z informacją,  

z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2015 rok, z opinią Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu  

z wykonania budżetu – opinia pozytywna. Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie budżetu gminy Waganiec za 2015 rok i wniosła do Rady Gminy o udzielenie 

absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok. Na tym posiedzeniu przygotowano również 

informację z pracy komisji za 2015 rok. 

Następne posiedzenie odbyło się w dniu 21 czerwca 2016 roku i było to wspólne 

posiedzenie stałych komisji Rady Gminy, na którym komisja budżetu opiniowała projekty 

uchwał na obrady XIV Sesji Rady Gminy. 

W dniu 9 sierpnia 2016 roku odbyło się posiedzenie wyjazdowe, komisja dokonała 

oceny budynków komunalnych na terenie gminy Waganiec oraz dokonano kontroli dróg 

gminnych. Komisja wnioskowała do Wójta Gminy o zwiększenie środków na remonty dróg 

gminnych. 

W dniu 30 sierpnia 2016 roku wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy 

analizowano wykonanie budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2016 r. z Uchwałą Nr 

1/I/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 

29 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji  

o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku. 

Skład Orzekający Nr 1 RIO w osobach: Przewodnicząca Halina Strzelecka, członkowie Jan 

Seklucki i Elżbieta Osińska zaopiniował pozytywnie informację o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Waganiec za pierwsze półrocze 2016 r. Komisja Budżetu, Finansów, 

Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała wykonanie 

budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2016 r.  

Komisja zapoznała się również z projektami uchwały przygotowanymi na obrady XVI sesji  

w dniu 31 sierpnia 2016 r. oraz zaopiniowała pozytywnie proponowane zmiany do budżetu 

gminy Waganiec na 2016 r.  

Na posiedzeniu w dniu 23 września 2016 roku komisja budżetu opiniowała również 

proponowane zmiany do budżetu gminy Waganiec na 2016 r. po stronie dochodów  

i wydatków budżetowych i zaopiniowała je pozytywnie. 

W dniu 22 listopada 2016 roku wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy 

komisja budżetu analizowała proponowane przez Wójt Gminy stawki i opłaty podatkowe na 

2017 rok. 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała proponowane stawki i opłaty podatkowe na 2017 rok. Opiniowano zmiany 

budżetowe na 2016 r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych i komisja zaopiniowała  

je pozytywnie oraz zapoznano się z projektami uchwał na XVIII sesję w dniu 23 listopada 

2016 r 

W dniu 30 listopada 2016 roku zapoznała się z analizą wykonania inwestycji 

gminnych planowanych do realizacji w 2016 r. 

 

 

 



 

 

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2016 roku Komisja Budżetu, Finansów, 

Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego zapoznała się z projektem budżetu gminy 

Waganiec na 2017 rok, komisja wniosła do Wójta Gminy o zwiększenie o 50.000,00 zł na 

remont dróg gminnych. 

W dniu 14 grudnia 2016 roku dokonano kontroli dróg gminnych i oceny ładu  

i porządku na terenie gminy, komisja zwróciła się do Wójta o naprawę tych dróg przed 

zbliżającą się zimą oraz rozwiązania problem parkowania autobusu szkolnego przy szkole  

w Zbrachlinie. 

 Kolejne posiedzenie odbyło się 20 grudnia 2016 roku, na którym ponownie komisja 

analizowała propozycje do budżetu gminy Waganiec na 2017 rok – autopoprawki. Komisja 

budżetu przyjęła proponowane autopoprawki do budżetu gminy na 2017 r.  

Ostatnie posiedzenie komisji w roku 2016 odbyło się w dniu 28 grudnia, na którym komisja 

zapoznała się z informacją o formach i wysokości pozyskanych środków na inwestycje 

gminne ze źródeł zewnętrznych 

Powyższe sprawozdanie przedstawia pracę Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 

Przestrzennego i Porządku Publicznego w 2016 r. 

 

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

w Biuletynie Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  

 

Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencja. 

 

W sprawach bieżących Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego opiniowała wnioski Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki 

Społecznej o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika 

uprawnionego dla uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym – kserokopie stanowią 

załącznik do protokołu. 

Wpłynęły trzy wnioski o przyznanie stypendium od zawodników: Jakuba Szymańskiego, 

Magdaleny Szudzik i Norberta Hołtyna. 

 

Następnie komisja budżetu zapoznała się z dokumentacją złożona przez zawodników  

i przyjęła, że zawodnicy, którzy złożyli wnioski i spełniają wymagane kryteria zawarte  

w Uchwale Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Waganiec w sprawie zasad i trybu przyznawania, 

wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika 

uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym - Komisja Budżetu, 

Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego proponuje ratalny podział 

środków n trzech wnioskodawców, czyli po 150 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. 

  

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Zastępca Przewodniczącej Komisji Jadwiga 

Michalska o godz. 14
15

 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji Budżetu. 
 

Protokołował:                                                                                           Przewodnicząca Komisji: 

Jadwiga Michalska  

                                                                                                                       /Jadwiga Michalska / 

 

  

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

