
 

      KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa    

RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  

                VVIIII  kkaaddeennccjjii    
RG.0012.K Rew.2.2014                                                                                                                        Waganiec, dnia 22.04.2015 r. 

Protokół nr 2/15 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 22 kwietnia 2015 r.  

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

______________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył przewodniczący komisji  

R. Zwierzchowski udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności stanowiącej 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji – o godzinie 10
00

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu 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. 

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.  

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2014 r. 

3. Stan dróg na terenie gminy, wizytacja. 

4. Sprawy bieżące, korespondencja. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.2 

Komisja Rewizyjna przygotowała sprawozdanie z pracy komisji za 2014 rok – stanowi ono 

załącznik do protokołu. 

Ad.3 
Komisja Rewizyjna zgodnie z przyjętym tematem porządku obrad tj. stan dróg na terenie gminy, 

wyjechała w teren w celu wizytacji dróg gminnych. 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że droga w Przypuście od krzyża do drogi powiatowej powinna być 

odwodniona, aby woda nie wypłukiwała drogi.    

Komisja stwierdziła, że należy uzupełnić ubytki drogi w Przypuście ferezowiną i przykryć ostry 

kamień tą frezowiną od posesji Cezarego Szudzika do posesji Państwa Kopyłowskich, natomiast  

w miejscowości Włoszyca wyrównać równiarką drogę. 

Następnie Komisja dokonała wizytacji drogi w Brudnowie, która powstała na działce Pana 

Kołowrockiego w wyniku sprzedaży działek budowlanych. Pan Kołowrocki wystąpił z wnioskiem 

do Rady Gminy o przejęcie nieodpłatnie tej drogi na rzecz gminy. Komisja stwierdza, że droga jest 

jak najbardziej przejezdna i nie widzi potrzeby przejmowania tej drogi na rzecz Gminy. 

W dalszej części tej wizytacji komisja udała się do miejscowości Ariany, wniosek Pana 

Bzdręgowskiego o przejęcie drogi przez gminę, komisja stwierdziła, że droga ta jest w miarę w 

dobrym stanie w porównaniu do innych dróg i jest przeciwna przejmowaniu tej drogi przez Gminę.  

 Ad.4 
Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty – brak. 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji R. Zwierzchowski  

o godz. 13
30  

zamknął posiedzenie. 
Protokołował:                                                                                                        Przewodniczący Komisji : 
Radosław Zwierzchowski 

                                                                                                                                 ………………………….. 

 Radosław Zwierzchowski 

                                                                                                                                     


