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      KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa    

RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  

                VVIIII  kkaaddeennccjjii    
RG.0012.K Rew.6.2017                                                                                                                     Waganiec, dnia 27.04.2017 r. 

 

Protokół nr 6/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 27 kwietnia 2017 r.  

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

______________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczyła zastępca przewodniczącego komisji 

Agnieszka Łopatowska o godz. 15
00

 otworzyła posiedzenie komisji. 

 

Obecni na posiedzeniu jak na załączonej liście obecności do protokołu - stwierdzonej podpisem 

zastępcy przewodniczącego komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: skarbnik gminy – Danuta Roszko.  
 

Ad.1 

Zastępca przewodniczącego komisji stwierdziła, że komisja rewizyjna uczestniczy w składzie:  

1. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 

2. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

3. Budny Jarosław – członek komisji.  

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji: 

1. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji (nieobecny) 

 

Następnie zastępca przewodniczącego komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok – opinia Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Waganiec o wykonaniu budżetu Gminy Waganiec za 2016 rok. 

3. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia względnie nie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2016 rok. 

4. Sprawy bieżące, korespondencja. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Proponowany porządek posiedzenia komisja rewizyjna przyjęła jednogłośnie. 

 

Ad.2 

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok – opinia Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Waganiec o wykonaniu budżetu Gminy Waganiec za 2016 rok. 

 

Komisja rewizyjna dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec  

za 2016 rok, zapoznała się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2016 rok, 

informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 r., bilansem jednostki budżetowej  

i samorządowego zakładu budżetowego, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2016 r., Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Waganiec 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia gminy – 

w/w dokumenty stanowią załącznik do protokołu. 

 

Wyjaśnień udzielała skarbnik gminy – Danuta Roszko. 

 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec przygotowała pozytywną opinię o wykonaniu 

budżetu Gminy Waganiec za 2016 rok – stanowi ona załącznik do protokołu. 
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Ad.3 

Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia względnie nie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2016 rok. 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec, w głosowaniu jawnym „za udzieleniem 

absolutorium 3 głosy” pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Waganiec za 2016 

r. oraz wnosi do Rady Gminy Waganiec o udzielenie Panu Piotrowi Kosik – Wójtowi Gminy 

Waganiec absolutorium za 2016 r.  

 

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2016 rok - stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.4 
Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty – brak. 

 

Ad.6 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, zastępca przewodniczącego komisji Agnieszka 

Łopatowska o godz. 16
10  

zamknął posiedzenie. 

 
Protokołował:                                                                                                                Przewodniczący Komisji : 
Agnieszka Łopatowska  

                 Agnieszka Łopatowska                                                                       


