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RG. 0012.5.KB.VII.2018 

Protokół nr 5 /2018 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 18 kwietnia 2018 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. 

 

Ad.1 

Przewodnicząca komisji – o godzinie 14
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. Sprawozdanie z pracy komisji za 2017 rok. 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 

Sprawozdanie z pracy Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego  

i Porządku Publicznego VII kadencji rady Gminy Waganiec za 2017 rok. 

W 2017 roku komisja pracowała w składzie powołanym na podstawie uchwały Rady 

Gminy Waganiec Nr I/6/14 z dnia 27 listopada 2014 roku: 

1. Smykowska Patrycja – przewodnicząca, 

2. Michalska Jadwiga – z-ca przewodniczącej, 

3. Urbański Jerzy – członek, 

4. Bróżek Jan – członek, 

realizując zatwierdzony przez Radę Gminy plan pracy komisji.  

W 2017 roku odbyło się 16 protokołowanych posiedzeń komisji, w tym 4 posiedzenia 

stałych komisji Rady Gminy Waganiec. 

Ponadto tematem komisji była problematyka związana z drogami gminnymi, powiatowymi 

położonymi na terenie gminy. W ramach powyższego dokonywała przeglądy tych dróg 

wyjeżdżając w teren.   

Dokonywała również przeglądu obiektów komunalnych na terenie gminy. 

Komisja również współpracowała z Policją poprzez wspólne spotkania w sprawach 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 

 

Opiniowano wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej  

o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika 

uprawnionego dla uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. 

 

 



 

  

Komisja opiniowała również zmiany w budżecie gminy Waganiec, o które 

wnioskował Wójt Gminy, wykonanie budżetu gminy Waganiec za 2016 rok, Wieloletnią 

Prognozę Finansową Gminy Waganiec na lata 2017 – 2022, projekt budżetu gminy Waganiec 

na 2018 rok oraz opłaty i stawki podatkowe na 2018 r. 

 

Zapoznała się z planem zadań inwestycyjnych na 2018 r. jak i z informacją o formach  

i wysokości pozyskanych środków na inwestycje gminne ze źródeł zewnętrznych oraz  

z decyzjami o umorzeniach podatkowych i skutkach dla budżetu gminy, 

 

Na wspólnych posiedzeniach zajmowała się problematyką kierowaną przez organ 

wykonawczy do Rady Gminy. 

Zgodnie z pozostałymi komisjami stałymi Rady Gminy wyraziła zgodę na przekazanie 

Samochodu Star, samolotu MIG i armat na rzecz Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa 

Wiejskiego w Redczu Krukowym. 

 

 Komisja budżetu zapoznała się również z projektem oświadczenia zawierającego 

stanowisko Rady Gminy Waganiec w zakresie opinii biegłego rzeczoznawcy dotyczącej 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach” i zaopiniowała 

pozytywnie przedstawione stanowisko. 

 

Analizowała również wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy 

Waganiec o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania dla wsi: Przypust, Szpitalka, Wójtówka i Wólne oraz 

zajecie stanowiska przez radnych Rady Gminy Waganiec w sprawie konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Waganiec odnośnie zebrania informacji dotyczących rozmieszczenia 

inwestycji dla chlewni przemysłowych na terenie gminy. 

 

Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Waganiec  

w Biuletynie Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  
 

Ad.3 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.4 

Sprawy bieżące – nie zgłoszono 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku obrad przewodnicząca komisji Patrycja Smykowska  

o godz. 15
30

 zamknęła posiedzenie komisji budżetu. 

 

 
Protokołowała:                                                                                             Przewodniczącej Komisji: 

Patrycja Smykowska  
                                                                                                                                           /Patrycja Smykowska/  

http://www.waganiec.biuletyn.net/

