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Protokół nr 5/2018 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 11 czerwca 2018 r.  
w sali nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

______________________________________________________________________________ 
W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczył Przewodniczący Komisji Radosław 
Zwierzchowski. 
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji jak na załączonej liście obecności do protokołu – 
stwierdzonej podpisem przewodniczącego komisji. 
Ad.1 
Przewodniczący komisji – o godzinie 1400 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu członków 
komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 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. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji  
2. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 
3. Czekała Jadwiga – członek komisji, 
4. Budny Jarosław – członek komisji (nieobecny). 

 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 
2. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 r. 
3. Sprawy bieżące, korespondencja. 
4. Oświadczenia i komunikaty. 
5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 
Ad.2 

Informacja z pracy komisji rewizyjnej rady gminy Wa ganiec za 2017 rok 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec została powołana na podstawie uchwały Rady 

Gminy Waganiec Nr I/5/14 z dnia 27 listopada 2014 roku, w składzie:  
1. Zwierzchowski Radosław – przewodniczący komisji, 
2. Łopatowska Agnieszka – zastępca przewodniczącego komisji,  
3. Budny Jarosław – członek komisji, 
4. Czekała Jadwiga- członek komisji. 

 
W roku 2017 komisja odbyła 13 protokołowanych posiedzeń, w tym 4 posiedzenia stałych 

komisji Rady Gminy Waganiec, na których pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy komisji 
na 2017 r. 
Komisja w okresie sprawozdawczym zapoznała się ze skargami, jakie wpłynęły na działalność 
Wójta Gminy i działalność kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu, przygotowując 
stosowne projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia tych skarg. 
Na wspólnych posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy pracowano nad projektami uchwał 
kierowanymi pod obrady Rady Gminy w 2017 roku. 
Komisja rewizyjna dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec  
za 2016 rok, zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2016 rok, 
informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 r., bilansem jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu budżetowego, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2016 r., Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Waganiec 
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia gminy. 
 
 
 
 



 

 
 
Komisja przygotowała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Waganiec za 2016 rok,  
i w głosowaniu jawnym jednogłośnie (przy liczbie uprawnionych do głosowania 4 członkach 
komisji, i w obecności 3 członków komisji na posiedzeniu, oddała „za udzieleniem absolutorium 3 
głosy”) zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Waganiec za 2016 r. oraz wniosła do Rady Gminy 
Waganiec o udzielenie Panu Piotrowi Kosik – Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2016 r.  
Komisja Rewizyjna również pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Waganiec za  
I półrocze 2017 r.  
W okresie sprawozdawczym opiniowano inwestycje na terenie Gminy Waganiec, dokonano 
przeglądu stanu mienia komunalnego Gminy, przeglądu zaawansowania prac remontowych  
w obiektach gminnych jak i dokonano wizji lokalnej remontowanych dróg gminnych.   
Opiniowano również opłaty i stawki podatkowe oraz projekt budżetu gminy Waganiec na  
2018 r. i jego autopoprawki. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec jednogłośnie przyjęła 
propozycje do projektu budżetu gminy Waganiec na 2018 rok. 
Komisja Rewizyjna w 90 % wykonała zadania przyjęte w planie pracy na 2017 r. 
 
W posiedzeniach komisji uczestniczyli również zapraszani goście: Przewodniczący Rady Gminy 
Waganiec, Wójt Gminy Waganiec, Skarbnik Gminy Waganiec. 
 
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Waganiec w Biuletynie Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  
 
Ad.3 
Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 
 
Ad.4 
Oświadczenia i komunikaty – brak. 
 
Ad.5 
Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji R. Zwierzchowski  
o godz.1610  zamknął posiedzenie. 
 
Protokołował:                                                                                                       Przewodniczący Komisji : 
Radosław Zwierzchowski 

Radosław Zwierzchowski                                               


