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Protokół nr 8/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 18 lipca 2017 r.  
w sali na parterze Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

______________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył przewodniczący komisji Radosław 

Zwierzchowski o godz. 13
00

 otworzył posiedzenie komisji. 

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

przewodniczącego komisji i zastępcy przewodniczącego komisji. 

W posiedzeniu uczestniczył ponadto: wójt gminy – Piotr Kosik. 
Ad.1 

Przewodniczący komisji stwierdził, że komisja rewizyjna uczestniczy w składzie:  

1. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji, 

2. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

4. Budny Jarosław – członek komisji.  

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji: 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Przegląd stanu mienia komunalnego Gminy - wyjazd w teren. 

3. Przegląd zaawansowania prac remontowych w obiektach gminnych - wyjazd w teren. 

4. Ocena stanu dróg na terenie gminy, wizytacja - wyjazd w teren. 

5. Sprawy bieżące, korespondencja. 

6. Oświadczenia i komunikaty. 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Proponowany porządek posiedzenia komisja rewizyjna przyjęła jednogłośnie. 
Ad.2, 3, 4 

Przegląd stanu mienia komunalnego Gminy, przegląd zaawansowania prac remontowych  

w obiektach gminnych, ocena stanu dróg na terenie gminy - wyjazd w teren. 

 

Komisja rewizyjna dokonała wizytacji w terenie mienia komunalnego Gminy, dokonała przeglądu 

prac remontowych w obiektach gminnych jak: strażnice OSP w Zbrachlinie, Włoszycy, Plebance,  

Sierzchowie oraz w Niszczewach, komisja stwierdza, że nie ma żadnych zastrzeżeń prace są 

wykonywane rzetelnie, a wizerunek gminy się poprawia, aby mieszkańcy mogli z tego korzystać.   

 

Komisja dokonała również oceny stanu dróg na terenie gminy, stwierdzając, że prace trwają na 

wielu odcinkach, drogi są utwardzane, przebudowywane oraz modernizowane na terenie gminy  

w tym roku planowane jest 25 km dróg, jest to koszt ponad 3,5 mln zł, pozyskano również na 

niektóre drogi dofinansowanie środków z zewnątrz, komisja stwierdza, że stan dróg na terenie 

gminy się poprawia, prace na wielu odcinkach jeszcze trwają. 
Ad.5 

Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 
Ad.6 

Oświadczenia i komunikaty – brak. 
Ad.7 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Radosław Zwierzchowski  

o godz. 16
30  

zamknął posiedzenie. 
Protokołował:                                                                                                                Przewodniczący Komisji : 
Radosław Zwierzchowski  

                 Radosław Zwierzchowski                                                                     


