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RG.0012.K Rew.4.2015                                                                                                                        Waganiec, dnia 25.08.2015 r. 

Protokół nr 4/15 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VII kadencji  

w dniu 25 sierpnia 2015 r.  

w sali narad nr 10 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

______________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczyła zastępca przewodniczącego komisji  

Agnieszka Łopatowska udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie stałych komisji 

Rady Gminy oraz Wójt Gminy Piotr Kosik, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Różański,  

Skarbnik Gminy Danuta Roszko.  
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.1 

Zastępca Przewodniczącego Komisji – o godzinie 14
30

 otworzyła posiedzenie komisji, stwierdziła, 

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. Łopatowska Agnieszka – zastępca przewodniczącego komisji, 

2. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

3. Budny Jarosław – członek komisji, 

4. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji (nieobecny). 

Następnie Pani Łopatowska zastępca przewodniczącego komisji przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Wydzierżawienie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sierzchowie: 

a) wizytacja w obiekcie szkoły, 

b) zapoznanie się z treścią umowy. 

3. Analiza wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2015 r. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.2 

Komisja Rewizyjna wspólnie z innymi komisjami stałymi Rady Gminy, Wójtem Gminy  

i Przewodniczącym Rady Gminy dokonała wizytacji budynku szkoły w Sierzchowie. 

Członkowie komisji stwierdzili, że budynek szkoły jest bardzo zniszczony i należy go 

zagospodarować.  

Następnie komisja zapoznała się z treścią projektu umowy dzierżawy części nieruchomości 

zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Sierzchowie położonej w miejscowości 

Sierzchowo – stanowi ona załącznik do protokołu. 

Komisja wyraża zgodą na wydzierżawienie budynku po byłej Szkole Podstawowej  

w Sierzchowie. 

Ad.3 

Komisja zapoznała się analizą wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2015 r., 

materiały otrzymała przed posiedzeniem komisji wraz z zaproszeniami, na zapytania członków 

komisji informacji udzielała Pani D.Roszko Skarbnik Gminy. 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2015 r. – stanowi załącznik do 

protokołu. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie przyjmuje wykonanie budżetu gminy Waganiec za I półrocze 

2015r.  

Ad.4 
Sprawy różne – brak. 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego Komisji A.Łopatowska   

o godz. 17
30  

zamknęła posiedzenie. 
Protokołowała:                                                                                                   Zastępca Przewodniczącego Komisji : 
Agnieszka Łopatowska 

Agnieszka Łopatowska  


