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KKoommiissjjaa  RRoollnniiccttwwaa  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa    

VVIIII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc 
                                                                                                                                                                                Waganiec, dnia 22.05.2015 r. 

RG.0012.KR.2.2015 

Protokół Nr 2/2015 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 28 maja 2015 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. 

Lista obecności stanowiących załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad.l 
Przewodniczący Komisji J.Budny - o godzinie 8

00
 otworzył posiedzenie komisji, powitał 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 - zastępca 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. Ocena wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2014 rok.  

3. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2014 r. 

4. Ocena remontu dróg na terenie Gminy Waganiec po okresie zimowym, stan poboczy i rowów 

przydrożnych - wyjazd w teren. 

5. Sprawy bieżące, korespondencja. 

6. Oświadczenia i komunikaty. 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Rolnictwa jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wspólnie ze Skarbnikiem Gminy Panią Danutą Roszko 

analizowała wykonanie budżetu Gminy Waganiec za 2014 rok. 

Komisja jednogłośnie przyjęła wykonanie budżetu Gminy Waganiec za 2014 rok i wnosi do Rady Gminy 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2014 rok. 

 

Ad.3 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przygotowała sprawozdanie z pracy komisji za 2014 rok. 

 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2014 rok 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska została powołana na podstawie uchwały Rady Gminy 

Waganiec Nr 1/8/14 z dnia 27 listopada 2014 roku, w składzie: Jarosław Budny, Ewa Pietrus, Marcin 

Misiak, Radosław Zwierzchowski. 

 

W roku 2014 komisja odbyła dwa protokołowane posiedzenia. 

 

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 27 listopada 2014 r. komisja ukonstytuowała się: 

Przewodniczący Komisji - Budny Jarosław Zastępca Przewodniczącego Komisji - Pietrus 

Ewa Członek Komisji - Misiak Marcin Członek Komisji -Zwierzchowski Radosław. 

 

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 11 grudnia 2014 roku, na którym komisja zapoznała się  

z projektem budżetu Gminy Waganiec na 2015 rok, i po jego analizie przyjęła projekt budżetu Gminy 

Waganiec na 2015 rok. 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

Komisja na tym posiedzeniu 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. 

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

Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  

 

Ad.4 

W dalszej części posiedzenia Komisja dokonała oceny remontu dróg na terenie Gminy Waganiec po 

okresie zimowym, stan poboczy i rowów przydrożnych - wyjazd w teren. 

 

Wnioski Komisji: 
1. Wykoszenie trawy krzewów i obcięcie drzew na ul. Dworcowej i skrzyżowanie z drogą 

powiatową Nieszawa - Plebanka. 

2. Zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych wycięcia trawy i obcięcia drzew na drodze powiatowej 

Nieszawa - Zbrachlin. 

3. Poprawienie wjazdu do posesji Pana Szopy Daniela w miejscowości Wójtówka. 

4. Wycięcie krzewów na drodze gminnej w m.Przypust od krzyża przy posesji Pani Bojenko, do 

drogi powiatowej Nieszawa - Kawka. 

5. Odprowadzenie wody deszczowej od Kościółka w Przypuście w kierunku Wisły - do drogi 

powiatowej i uzupełnienie ubytków w drodze. 

6. Wycięcie trawy przy ogrodzeniu wzdłuż sadu w Plebance w miejscowości Nowy Zbrachlin. 

7. Wymiana żarówki na przejeździe kolejowym w lampie solarnej w Nowym Zbrachlinie. 

8. Brak zamontowanego lustra na skrzyżowaniu w miejscowości Niszczewy przy posesji Pana 

Olenderskiego oraz złe oznakowanie pasów na jezdni przy tym skrzyżowaniu - zgłoszenie do 

Zarządu Dróg Powiatowych. 

9. Naprawienie ubytków w drodze gminnej od Śliwkowa do Zakrzewa. 

10. Przykrycie ostrego kamienia frezowiną przy posesji Pana Cezarego Szudzika i Pana 

Kopyłowskiego w miejscowości Przypust. 

Ad.5 

Sprawy bieżące, korespondencyjne. 

 

Ad.6 

Oświadczenia i komunikaty 

 

Ad.7 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Jarosław Budny o godz. 12
20 

zamknął posiedzenie. 

 
 

Protokołował:                                                                                                            Przewodniczący Komisji : 

Jarosław Budny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                Jarosław Budny  

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

