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KKoommiissjjaa  RRoollnniiccttwwaa  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa    

VVIIII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc 

                                                                                                                                                                                Waganiec, dnia 11.12.2014 r. 

RG.0012.KR.1.2014 

Protokół Nr 2/2014 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 11 grudnia 2014 roku  

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

_____________________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył przewodniczący komisji Pan Jarosław Budny 

udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz zaproszeni goście: Wójt 

Gminy – Piotr Kosik, Skarbnik Gminy – Danuta Roszko. 

Listy obecności stanowiących załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji J.Budny - o godzinie 900 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu 

gości i 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. 

 

Udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Jarosław Budny – przewodniczący Komisji 

2. Ewa Pietrus – z-ca przewodniczącego komisji 

3. Marcin Misiak- członek komisji, 

4. Radosław Zwierzchowski – członek komisji.  

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Analiza projektu budżetu na 2015 r. 

3. Sprawy bieżące, korespondencja. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie posiedzenie komisji. 

Komisja Rolnictwa jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Komisja Rolnictwa zapoznała się z projektem budżetu Gminy Waganiec na 2015 rok  

i autopoprawkami do budżetu, opiniując pozytywnie propozycje budżet i propozycje zmian do 

budżetu Gminy Waganiec na 2015 rok. 

Komisja zapoznała się również z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr XXVIII/158/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty – przyjmując pozytywnie 

proponowany projekt uchwały. 

 

Ad.3 

Sprawy bieżące, korespondencyjne - brak 

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty - brak 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Jarosław Budny   

o godz. 1230  zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                                            Przewodniczący Komisji : 

Jarosław Budny                                                                                  

 

                                                                                                                                             / Jarosław Budny/  


