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KKoommiissjjaa  RRoollnniiccttwwaa  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa    

VVIIII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc 

                                                                                                                                                                                Waganiec, dnia 21.06.2016 r. 

RG.0012.KR.8.2016 

Protokół Nr 8/2016 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 21 czerwca 2016 roku  

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

____________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy, któremu przewodniczył Przewodniczący Rady 

Gminy – Jarosław Różański udział wzięli członkowie komisji rolnictwa, komisji oświaty, komisji 

budżetu, komisji rewizyjnej, Skarbnik Gminy – Danuta Roszko. 

Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Różański, o godzinie 16

00
 otworzył posiedzenie stałych 

komisji Rady Gminy i powitał gości zaproszonych i obecnych radnych. 

 

Zastępca przewodniczącego komisji Ewa Pietrus stwierdziła, że zgodnie z listą obecności  

w posiedzeniu uczestniczy 3 członków komisji rolnictwa, co wobec składu komisji wynoszącego 

4 członków przyjętych uchwałą Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczą członkowie komisji rolnictwa w składzie:  

1. Jarosław Budny – przewodniczący komisji (nieobecny), 

2. Ewa Pietrus – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Marcin Misiak- członek komisji, 

4. Radosław Zwierzchowski – członek komisji. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Opiniowanie projektów uchwał kierowanych na obrady XIV sesji.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Rolnictwa i pozostałe komisje jednogłośnie przyjęły proponowany porządek 

posiedzenia. 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Gminy wspólnie ze stałymi komisjami Rady Gminy omówił poniższe 

uchwały kierowane na obrady XIV sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2016 r., wyjaśnień 

udzielała Skarbnik Gminy. 

Komisje zapoznały się z projektami uchwał:  

- w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Waganiec na 2016 rok. 

       -  w sprawie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2016 rok. 

               - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Waganiec za 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Waganiec za 2015 r.     

             - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2015 r. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z projektami uchwał pozytywnie 

zaopiniowała projekty bez uwag. 

Ad.3 

Sprawy bieżące – brak. 

Ad.4 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady Jarosław Różański  

o godz. 18
10  

zamknął posiedzenie stałych komisji Rady Gminy. 
Protokołowała:                                                                                                          Zastępca Przewodniczącego Komisji :                                                                        

Ewa Pietrus                                                            

                                                                                                                                                         /Ewa Pietrus/                                                                                                 

  


