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Protokół nr 3/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 21 lutego 2017 r.  

w sali konferencyjnej parter 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 15
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. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. 

3. Sprawy bieżące, korespondencja. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.2 

Komisja Rewizyjna przygotowała informacje z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 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 15 protokołowanych posiedzeń, na których pracowała zgodnie 

z przyjętym planem pracy komisji na 2016 r. 

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 14 stycznia 2016 r. komisja zajmowała się 

przygotowaniem planu pracy komisji na 2016 rok. 

W dniu 26 stycznia 2016 r. przygotowano sprawozdanie z pracy komisji za 2015 r.  

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 24 lutego 2016 r. komisja dokonała oceny stanu dróg 

na terenie gminy i złożyła wniosek do Wójta Gminy o zakup materiału do utwardzenia dróg 

gminnych, zapoznała się również Raportem o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych 

przedsięwzięć budowy trzech obiektów inwentarskich wraz z infrastruktura towarzysząca, na 

działce ewid. 74/6 obręb Przypust gmina Waganiec.  

Na posiedzeniu w dniu 29 marca 2016 r. wspólnie ze stałymi komisjami Rady Gminy 

komisja opiniowała uchwały kierowane na obrady XI sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2016 r. 

oraz ponownie analizowano sprawę planowanych inwestycji w obrębie miejscowości Przypust 

polegających na budowie trzech tuczarni. 
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W dniu 26 kwietnia 2016 r. komisja pracowała wspólnie ze stałymi komisjami Rady Gminy 

opiniując uchwały kierowane na obrady XII sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2016 r. 

Następne posiedzenie odbyło się w dniu 28 kwietnia 2916 r. komisja rewizyjna dokonała 

analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Zapoznała się ze: sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2015 rok, informacją o stanie mienia komunalnego za 

2015 r., bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, sprawozdaniem  

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2015 r., Uchwałą 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Waganiec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. wraz z informacja o 

stanie mienia Gminy.  

Komisja Rewizyjna głosowała jednogłośnie za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 

rok i pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2015 r.  

Na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 r. dokonała przeglądu stanu mienia komunalnego 

Gminy oraz oceny stanu dróg na terenie gminy oraz zapoznała się z planowanymi inwestycjami na 

terenie Gminy Waganiec. 

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 21 czerwca 2016 r. było to wspólne posiedzenie 

stałych komisji Rady Gminy omawiane były uchwały kierowane na obrady XIV sesji Rady Gminy 

w dniu 27 czerwca 2016 r. 

W dniu 16 sierpnia 2016 r. komisja wyjechała w teren w sprawie przeglądu zaawansowania 

prac remontowych w obiektach gminnych orz w celu dokonania wizji lokalnej remontowanych 

obiektów na terenie gminy, do remontowanego budynku świetlicy w Niszczewach, do 

remontowanego budynku w Arianach adaptacja pomieszczeń po biurowcu na pomieszczenia 

mieszkalne oraz świetlice wiejską. Komisja pozytywnie zaopiniowała przebieg prac ww obiektach. 

Następnie komisja udała się do Zbrachlina, w celu dokonania przeglądu prac przy budowie 

chodnika od Kościoła Parafialnego do Ośrodka Zdrowia, następnie do miejscowości Kaźmierzyn, 

prace przy budowie drogi powiatowej. Komisja również pozytywnie zaopiniowała przebieg tych 

remontów. 

Komisja rewizyjna na tym posiedzeniu zapoznała się ze Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Wagańcu oraz informacją o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za rok 2015. 

Komisja w tym dniu zapoznała się również z informacją o inwestycjach na terenie Gminy 

Waganiec. 

Na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. komisja rewizyjna wspólnie ze stałymi 

komisjami Rady Gminy analizowała wykonanie budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2016 r. 

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. Omówiono również uchwały kierowane na obrady XVI sesji Rady Gminy w dniu  

31 sierpnia 2016 r. 

 W dniu 6 września 2016 r. komisja rewizyjna udała się do szkół na terenie gminy Waganiec 

w celu oceny stanu przygotowania szkół do roku szkolnego 2016-2017, zapoznała się również  

z wnioskami radnych, sołtysów, mieszkańców zgłoszonych w I półroczy 2016 r. stwierdzając, że 

wnioski w większości zostały zrealizowane przez Wójta Gminy w I półroczu 2016 r. 

W dniu 22 listopada 2016 r. wspólnie ze stałymi komisjami Rady Gminy komisja rewizyjna 

analizowała proponowane przez Wójt Gminy stawki i opłaty podatkowe na 2017 rok. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec pozytywnie zaopiniowała proponowane stawki  

i opłaty podatkowe na 2017 rok. Opiniowano również projekty uchwał kierowanych na obrady 

XVIII sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2016 r. 

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r. pracowano nad projektem budżetu 

gminy Waganiec na 2017 rok. 

W dniu 13 grudnia 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie komisji nad budżetem gminy 

Waganiec na 2017 rok. 
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Następne posiedzenie odbyło się w dniu 20 grudnia 2016 r., na którym wspólnie ze stałymi 

komisjami Rady Gminy komisja rewizyjna analizowała autopoprawki do projektu budżetu gminy 

Waganiec na 2017 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec jednogłośnie przyjęła 

propozycje do projektu budżetu gminy Waganiec na 2017 rok. 

Komisja Rewizyjna wykonała zadania przyjęte w planie pracy na 2016 r. 

 

W posiedzeniach komisji uczestniczyli również zapraszani goście: Przewodniczący Rady Gminy 

Waganiec, Wójt Gminy Waganiec, Skarbnik Gminy Waganiec, Kierownik Ref. Gospodarki 

Komunalnej Urzędu, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu.  

 

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

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

 

Ad.3 
Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

 

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty – brak. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji R. Zwierzchowski  

o godz. 16
10  

zamknął posiedzenie. 

 
 

 

Protokołował:                                                                                                       Przewodniczący Komisji : 
Radosław Zwierzchowski 

Radosław Zwierzchowski                                                                         

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

