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      KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa    

RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  

                VVIIII  kkaaddeennccjjii    
RG.0012.K Rew.10.2016                                                                                                                     Waganiec, dnia 30.08.2016 r. 

Protokół nr 10/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 30 sierpnia 2016 r.  

w sali 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 rewizyjnej, komisji oświaty, komisji 

budżetu, komisji rolnej, Wójt Gminy – Piotr Kosik, Skarbnik Gminy – Danuta Roszko. 

 

Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Różański, o godzinie 15

00
 otworzył posiedzenie stałych 

komisji Rady Gminy i powitał gości zaproszonych i obecnych radnych. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łopatowska Agnieszka stwierdziła, że zgodnie  

z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 3 członków komisji rewizyjnej, 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 rewizyjnej w składzie:  

1. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji (nieobecny), 

2. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

4. Budny Jarosław – członek komisji.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Analiza wykonania budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2016 r. 

3. Zapoznanie się z projektami uchwał kierowanymi na obrady XVI sesji VII kadencji Rady 

Gminy Waganiec. 

4. Sprawy bieżące, korespondencja. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Rewizyjna i pozostałe komisje jednogłośnie przyjęły proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 

Komisja Rewizyjna wspólnie z pozostałymi stałymi komisjami Rady Gminy analizowała 

wykonanie budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2016 r.  

Wyjaśnień udzielał Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. 

 

Komisja zapoznała się również z Uchwałą Nr 1/I/2016 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez 

Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku. 

Skład Orzekający Nr 1 RIO w osobach: Przewodnicząca Halina Strzelecka, członkowie Jan 

Seklucki i Elżbieta Osińska postanowili zaopiniować pozytywnie informację o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Waganiec za pierwsze półrocze 2016 r. 

 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Waganiec za I półrocze 

2016 r. 
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Ad.3 

Przewodniczący Rady Gminy wspólnie ze stałymi komisjami Rady Gminy omówił poniższe 

uchwały kierowane na obrady XVI sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2016 r., wyjaśnień 

udzielał Wójta Gminy i Skarbnik Gminy. 

 

Komisje zapoznały się z projektami uchwał:  

1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

Pomoc Powiatowi Aleksandrowskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 65.523,00 złotych z 

przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 

Nr 2615C Waganiec-Zbrachlin na odcinku 1,8 km. 

 

2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. 

Pomocy Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 

50.000,00 złotych z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

2613 C Przypust - Waganiec PKP. 

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

Pomocy Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 

5.000,00 złotych z przeznaczeniem na wsparcie ścinania poboczy przy drogach powiatowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec. 

 

4. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Waganiec. 

5. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Waganiec. 

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 33 

miesięcy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości 

Ariany, obręb geodezyjny Waganiec. 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Waganiec na 

lata 2016 – 2020”. 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 

2018. 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektami uchwał pozytywnie zaopiniowała projekty bez 

uwag. 

 

Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty – brak. 

 

Ad.6 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady Jarosław Różański  

o godz. 18
10  

zamknął posiedzenie stałych komisji Rady Gminy. 
 

Protokołował:                                                                                                       Zastępca przewodniczącego Komisji : 
Agnieszka Łopatowska 

       Agnieszka Łopatowska                                                                        


