
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WAGANIEC ZA 2015 ROK 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec została powołana na podstawie uchwały 

Rady Gminy Waganiec Nr I/5/14 z dnia 27 listopada 2014 roku, w składzie:  

1. Zwierzchowski Radosław – przewodniczący komisji, 

2. Łopatowska Agnieszka – zastępca przewodniczącego komisji,  

3. Budny Jarosław – członek komisji, 

4. Czekała Jadwiga- członek komisji. 

 

W roku 2015 komisja odbyła 10 protokołowanych posiedzeń. 

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 3 lutego 2015 r. komisja zajmowała się przygotowaniem 

planu pracy komisji na 2015 rok. 

W dniu 22 kwietnia 2015 r. przygotowano sprawozdanie z pracy komisji za 2014 r. następnie 

komisja wyjechała w teren w celu zapoznania się ze stanem dróg na terenie gminy. 

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 27 maja 2015 r. komisja rewizyjna dokonała analizy 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, zapoznała się również z informacją  

o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 

Gminy Waganiec za 2014 rok - w wyniku głosowania jednogłośnie wniosła do Rady Gminy  

o udzielenie Panu Piotrowi Kosik - Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2014 rok. 

W dniu 28 sierpnia 2015 r. było to wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy zajmowano 

się sprawą wydzierżawienia budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sierzchowie, komisje były 

w obiekcie szkoły, następnie zapoznały się z treścią umowy dzierżawy. Komisja Rewizyjna 

wyraziła zgodą na wydzierżawienie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sierzchowie. 

Analizowano również wykonanie budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2015 r. Komisja 

Rewizyjna pozytywnie przyjęła wykonanie budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2015 r.  

Następne posiedzenie odbyło się w dniu 15 września 2015 r. komisja dokonała przeglądu stanu 

mienia komunalnego gminy oraz oceny stanu przygotowania szkół do roku szkolnego 2015 – 

2016 tj. Zespołu Szkół w Zbrachlinie, Szkoły Podstawowej w Niszczewach oraz Zespołu Szkół 

w Brudnowie. 

Kolejne posiedzenie odbyło się dniu 22 września 2015 r. komisja dokonała oceny skuteczności 

realizacji wniosków sołtysów, radnych i mieszkańców za I półrocze 2015 roku, nie wnosi 

zastrzeżeń i pozytywnie opiniuje ich wykonanie. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 26 października 2015 r. 

omówiono projekty uchwał kierowanych na obrady VII Sesji VII kadencji Rady Gminy 

Waganiec. Odbyła się również prezentacja Prezesa GKS Sadownik – Waganiec na temat 

działalności Klubu. 

W dniu 24 listopada 2015 r. było to również wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy 

analizowano i opiniowano stawki podatkowe na 2016 r. po analizie Komisja Rewizyjna 

jednogłośnie przyjęła stawki podatkowe na 2016 rok - propozycje Wójta Gminy. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2015 r. analizowano  

projekt budżetu Gminy Waganiec na 2016 r. 

W dniu 22 grudnia 2015 r. ponownie na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy 

analizowano projekt budżetu Gminy Waganiec na 2016 r. zapoznano się również 

autopoprawkami do budżetu na 2016 r. Po zapoznaniu się z autopoprawkami do projektu 

budżetu gminy na rok 2016 Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła projekt budżetu  

i autopoprawki Wójta na 2016 r. następnie komisja zapoznała się z projektami uchwał   

IX Sesji Rady Gminy. 

Komisja Rewizyjna wykonała zadania przyjęte w planie pracy na 2015 r. 

 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Waganiec w Biuletynie Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  

Przewodniczący Komisji: 
   Radosław Zwierzchowski 

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

