
 
 

 

      KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa    

RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  

                VVIIII  kkaaddeennccjjii    
 

RG.0012.K Rew.10.2015                                                                                                                     Waganiec, dnia 22.12.2015 r. 

 

Protokół nr 10/15 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 22 grudnia 2015 r.  

w Sali Narad nr 10 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

______________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Jarosław 

Różański udział wzięli: Wójt Gminy Piotr Kosik, Skarbnik Gminy Danuta Roszko, członkowie 

Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa, Komisji Oświaty. 

 

Lista obecności Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady – o godzinie 15
00

 otworzył posiedzenie komisji.  

 

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 członkowi komisji rewizyjnej w składzie: 

1. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji, 

2. Łopatowska Agnieszka – zastępca przewodniczącego komisji, 

3. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

4. Budny Jarosław – członek komisji.  

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Analiza projektu budżetu Gminy Waganiec na 2016 r. – autopoprawki. 

3. Zapoznanie się projektami uchwał na IX sesje Rady Gminy. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.2  

Komisja Rewizyjna ponownie analizowała projekt budżetu gminy Waganiec na 2016 rok – 

autopoprawki do projektu. 

Po zapoznaniu się z autopoprawkami do projektu budżetu gminy na rok 2016 jednogłośnie przyjęła 

autopoprawki Wójta na 2016 r. – stanowią one załącznik do protokołu. 

 

Ad.3 

Komisja analizowała projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy: 

- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 

2015-2021. 

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 rok.  

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 rok.  

- projekt Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Waganiec. 



 
 

 

- projekt Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących 

się na terenie Gminy Waganiec, nie stanowiących jej wyłącznej własności. 

- projekt Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Indescyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. 

- projekt Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. 

- projekt Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 58, obręb Waganiec od 

Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

- projekt Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 112/2, obręb Michalin od 

Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

- projekt Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 112/3, obręb Michalin od 

Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

- projekt Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Waganiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 13, obręb Niszczewy od 

Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

- projekt Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa 

Michalin na lata 2015-2021. 

- projekt Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiktoryn na lata 

2015-2021. 

- projekt Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefowo na lata 

2015-2021.            

Ad.4 

Sprawy różne – brak. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Pan J. Różański Przewodniczący Rady o godz. 19
10  

zamknął posiedzenie komisji. 
 

Protokołował:                                                                                                        Przewodniczący Komisji : 
Radosław Zwierzchowski 

                                                                                                                                  

 Radosław Zwierzchowski 

                                                                                                                                     

                                                         


