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KKoommiissjjaa  RRoollnniiccttwwaa  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa    

VVIIII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc 

                                                                                                                                                                                Waganiec, dnia 17.08.2017 r. 

RG.0012.KR.7.2017 

 

 

Protokół Nr 7/2017 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 17 sierpnia 2017 roku  

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

____________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przewodniczył przewodniczący komisji 

Jarosław Budny. 

 

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

przewodniczącej komisji. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: Wójt Gminy – Piotr Kosik, Przewodniczący Rady Gminy  - 

Jarosław Różański oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Ewelina Oźmina. 

 

Ad.1 

Przewodniczący komisji J. Budny - o godzinie 14
00

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu 

gości i 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. 

 

Udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Jarosław Budny – przewodniczący komisji, 

2. Ewa Pietrus – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Marcin Misiak- członek komisji, 

4. Radosław Zwierzchowski – członek komisji.. 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Informacje o budowach dróg gminnych. 

3. Dożynki Gminne: wytypowanie starostów dożynkowych i powołanie Komitetu 

Dożynkowego. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Rolnictwa jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Informacje o budowach dróg gminnych. 

 

Komisja rolna wspólnie z wójtem gminy dokonała omówienia budowy drogi przy ul. Dworcowej  

i zapoznała się z problemami związanymi z tą budową. 

Dyskusja dotyczyła również odwodnienia drogi w miejscowości Przypust na odcinku od posesji 

Pana Kopyłowskiego do drogi powiatowej nad Wisłą. 
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Ad.3 

Dożynki Powiatowo – Gminne i Parafialne „Waganiec 2017”: wytypowanie starostów 

dożynkowych i powołanie Komitetu Dożynkowego. 

 

Komisja otrzymała informacje, że starostami tegorocznych dożynek będą: Państwo Karolina  

i Karol Szudzik z miejscowości Przypust. 

 

Następnie komisja zapoznała się ze szczegółowym programem obchodów Dożynek Powiatowo – 

Gminnych i Parafialnych „Waganiec 2017”: 

12.00 – Msza Św. dziękczynna za plony – Kościół Św. Wojciecha w Zbrachlinie 

13.30 – Przemarsz korowodu dożynkowego na stadion sportowy w Zbrachlinie 

14.00 – Część obrzędowa: 

- wręczenie chlebów i wieńców dożynkowych  

- wystąpienia okolicznościowe 

15.00 – Część artystyczna  

- Występ Zespołu „Mimoza” (ok 20-30 minut) 

- Występ Zespołu „Zbrat” (ok 15-20 minut) 

- Występ Zespołu Folklorystycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kuj.  

(ok 15-20 minut) 

- Występ uczniów z ZS w Zbrachlinie (ok 20 minut) 

- Pokaz niespodzianka (ok 15 min) 

Ok. godz. 16.30 – Uroczysty obiad dla zaproszonych gości – sala biesiadna „Gala” w Zbrachlinie 

18.00 –  Festyn dożynkowy – zabawa taneczna z Zespołem „PULS” 

 

Imprezy towarzyszące: wystawy, kiermasze, degustacje, prezentacje, atrakcje dla dzieci, stoiska 

handlowe. 

Orientacyjna liczba chlebów i wieńców dożynkowych: 

Chleby: ok 30  

Wieńce: ok 20  

 

Komisja zapoznała się również ze wzorem afiszu programu Dożynek Powiatowo – Gminnych  

i Parafialnych „Waganiec 2017” – stanowi on załącznik protokołu. 

 

Informacji udzielała Kierownik Gminnej Biblioteki Pani Ewelina Oźmina.  

 

Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencja. 

 

Komisja rolnictwa i ochrony środowiska zapoznała się ze skargą na działalność wójta gminy 

złożona przez Pana Pawła Lemańskiego dotyczącą inwestycji objętej zamówieniem publicznym 

pod nazwą „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych”, data wpływu do kancelarii Urzędu 

Gminy w dniu 28 lipca 2017 roku – kserokopia skargi stanowi załącznik do protokołu. 

Przedmiotowa skarga zostanie przedłożona radnym na najbliższej sesji Rady Gminy. 

 

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Jarosław Budny godz. 

16
00 

zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                                                  Przewodniczący Komisji : 

Jarosław Budny                                                                                                                   
                                                                                                                                                  Jarosław Budny  


