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Protokół nr 14 /2017 
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec 
 

odbytego w dniu 29 listopada 2017 roku 
w sali nr 10 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. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: wójt gminy – Piotr Kosik, skarbnik gminy – Danuta 
Roszko oraz kierownik ref. gospodarki komunalnej – Edward Musiał.  
 
Ad.1 
Przewodnicząca Komisji – o godzinie 1400 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. Ocena projektu budżetu gminy Waganiec na 2018 r. 
3. Oświadczenia i komunikaty. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 
Przewodnicząca komisji zaproponował zmianę do porządku obrad odnośnie wprowadzenia 
dodatkowego punktu tj. zmiany w budżecie gminy na 2017 r., jako punkt 2.   
Poddała proponowaną zmianę pod głosowanie. 
 
Komisja budżetu w obecności 4 członków komisji - jednogłośnie przyjęła proponowaną 
zmianę rozszerzenia porządku obrad o punkt „zmiany w budżecie gminy na 2017 r.”. 
 
Przewodnicząca komisji – poddała pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia  
z uwzględnioną zmianą: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 
2. Zamiany w budżecie gminy Waganiec na 2017 rok. 
3. Ocena projektu budżetu gminy Waganiec na 2018 r. 
4. Oświadczenia i komunikaty. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 
 
 
 
 



 
Ad.2  
Komisja budżetu zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
Waganiec na 2017 r., o jakie wnioskuje wójt gminy po stronie dochodów i wydatków.  
Komisja budżetu zaopiniowała pozytywnie zmiany, o które wójt gminy wnosi do rady gminy 
po stronie dochodów i wydatków. 
 
Ad.3 
Komisja budżetu zapoznała się z projektem budżetu gminy Waganiec na 2018 r., wyjaśnień 
na zapytania członków komisji udzielał wójt gminy i skarbnik gminy. 
Komisja budżetu jednogłośnie przyjęła projekt budżetu gminy Waganiec na 2018 r. 
 
Ad.4 
Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 
 
Ad.5 
W sprawach bieżących komisja zapoznała się z projektami uchwał: 
- w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie 
Gminy Waganiec; 
- w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waganiec; 
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla 
gminy Waganiec.  
 
Wyjaśnień udzielał wójt gminy i kierownik ref. gospodarki komunalnej, komisja zapoznała się 
również z opłatami za wodę i ścieki oraz odpady segregowane i niesegregowane, jakie 
funkcjonują w ościennych gminach – zestawienie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad.6 
Wobec zrealizowanego porządku obrad przewodnicząca komisji Patrycja Smykowska  
o godz. 1540 zamknęła posiedzenie komisji budżetu. 
 
Protokołowała:                                                                                             Przewodniczącej Komisji: 
Patrycja Smykowska                                                                                         /Patrycja Smykowska/ 
 


