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RG. 0012.8.KB.VII.2017 

Protokół nr 8 /2017 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec 
odbytego w dniu 16 sierpnia 2017 roku 

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

 

W posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego, przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Patrycja Smykowska. 

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

podpisem przewodniczącej komisji, i zastępcy przewodniczącej. 

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: Wójt Gminy – Piotr Kosik.  

Ad.1 

Przewodnicząca Komisji – o godzinie 13
00

 otworzyła posiedzenie komisji stwierdzając, 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. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Smykowska Patrycja – przewodnicząca, 

2. Michalska Jadwiga – z-ca przewodniczącej, 

3. Urbański Jerzy – członek, 

4. Bróżek Jan – członek. 

 

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. Oświadczenia i komunikaty. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

Ad.2  

Komisja budżetu razem z wójtem gminy wyjechała w teren w celu kontroli dróg gminnych na 

terenie gminy Waganiec.   

Dokonano wizji lokalnej stanu dróg, które były w tym roku remontowane i budowane. 

Komisja zauważyła kilka usterek, które analizowano na bieżąco wspólnie z wójtem gminy.  

Na dzień 16.08.2017 r. wszystkie drogi, które były planowane do budowy nie zostały 

dokończone, są w trakcie budowy.  

Komisja razem z wójtem gminy udała się do Zespołu Szkół w Zbrachlinie i Zespołu Szkół  

w Brudnowie w celu zapoznania się z pracami remontowymi w tych obiektach oświatowych 

oraz nowobudowanej świetlicy wiejskiej w Brudnowie. 

Ad.3  

Sprawy bieżące, korespondencja. 

Brak spraw bieżących, korespondencji.    

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty. 

Nie zgłoszono. 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Komisji Smykowska Patrycja  

o godz. 15
00

 zamknęła posiedzenie komisji budżetu. 
 

Protokołowała:                                                                                           Przewodnicząca Komisji: 

Jadwiga Michalska                                                                                           /Smykowska Patrycja/ 

 

  


