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Protokół nr 3/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 24 luty 2016 r.  

w sali nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

______________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Radosław 

Zwierzchowski udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej - lista obecności Komisji Rewizyjnej 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji – o godzinie 13
00

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu 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. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji  

2. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

4. Budny Jarosław – członek komisji.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Ocena stanu dróg na terenie gminy, wizytacja. 

3. Zapoznanie się Raportem o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć 

budowy trzech obiektów inwentarskich wraz z infrastruktura towarzysząca, na działce ewid. 

74/6 obręb Przypust gmina Waganiec. 

4. Sprawy bieżące, korespondencja. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.2 

Komisja Rewizyjna dokonała oceny stanu dróg na terenie gminy, i stwierdza, ze stan dróg po zimie 

jest w 80% przeznaczony do naprawy – wnioskuje do Wójta Gminy o zakup materiału do 

utwardzenia dróg gminnych. 

 

Ad.3 

Komisja Rewizyjna zapoznała się Raportem o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych 

przedsięwzięć budowy trzech obiektów inwentarskich wraz z infrastruktura towarzysząca, na 

działce ewid. 74/6 obręb Przypust gmina Waganiec. 

 

Komisja zapoznała się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od 

mieszkańców Przypustu na planowane przedsięwzięcie budowy dwóch obiektów inwentarskich – 

tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 73/6 - obręb Przypust, gmina 

Waganiec oraz z drugim wnioskiem wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach również od mieszkańca Przypustu na planowane przedsięwzięcie budowy 

jednego obiektu inwentarskiego – tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 

73/6 - obręb Przypust, gmina Waganiec. 
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Komisja Rewizyjna w związku ze sprzeciwem sołectw: Przypustu, Wójtówki, Wólne, Wagańca  

i mieszkańców miejscowości Przypust (sprzeciwy składane na piśmie do kancelarii UG), 

postanowiła śledzić dalszy tok postępowania w sprawie budowy 3 obiektów inwestorskich na 

działce ewidencyjnej 73/6 w m.Przypust.   

 

Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty – brak.  

 

Ad.6 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji R. Zwierzchowski  

o godz. 15
30  

zamknął posiedzenie. 

 
 

 

Protokołował:                                                                                                       Przewodniczący Komisji : 
Radosław Zwierzchowski 

                                                                                                                                 ………………………….. 

 Radosław Zwierzchowski                                                                         


