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RG. 0012.5.KB.VII.2016 

Protokół nr 5 /2016 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 31 maja 2016 roku 

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

 

W posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego, przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Patrycja Butlewska, udział w 

posiedzeniu komisji wzięli Członkowie komisji budżetu oraz Wójt Gminy – Piotr Kosik, 

Skarbnik Gminy – Danuta Roszko.  

 

Lista obecności Komisji Budżetu - stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad.1 

Przewodnicząca Komisji o godz. 14
00

 otworzyła posiedzenie komisji. 

Komisja Budżetu uczestniczy w składzie czterech członków komisji, co stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji: 

1. Butlewska Patrycja – przewodnicząca, 

2. Michalska Jadwiga – z-ca przewodniczącej, 

3. Urbański Jerzy – członek, 

4. Bróżek Jan – członek. 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

3. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji budżetu za 2015 rok.  

4. Sprawy bieżące, korespondencja. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego zapoznała 

się z informacją z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2015 rok, materiały członkowie 

komisji otrzymali wraz z przesłanymi zaproszeniami na posiedzenie, komisja zapoznała się 

również z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 

przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu – opinia pozytywna. 

Po dyskusji, w której uczestniczyli Wójt Gminy, P. Kosik i Skarbnik Gminy, D.Roszko, 

komisja budżetu opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu gminy Waganiec za 2015 rok i wnosi 

do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok.  

 

Ad.3 

Komisja Budżetu przygotowała informację z pracy komisji za 2015 rok: 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 

została powołana na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec Nr I/6/14 z dnia 27 listopada 

2014 roku, w składzie: 

Przewodniczący Komisji – Patrycja Butlewska  

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Jadwiga Michalska 

Członek Komisji – Jan Bróżek 

Członek Komisji – Jerzy Urbański. 

 

 



 

 

 

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła trzynaście protokołowanych posiedzeń, 

frekwencja członków na posiedzeniach komisji była w 99%. 

Realizując zadania ujęte w planie pracy komisji, można przyjąć, że plan pracy został 

zrealizowany.  

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 2 lutego 2015 roku komisja przyjęła plan pracy 

Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego na 2015 rok. 

w dniu 25 marca 2015 roku, zapoznała się również z projektami uchwał dotyczących spraw 

finansowych. 

W dniu 23 kwietnia 2015 roku przygotowała sprawozdanie z pracy za 2014 r. oraz 

zapoznała się z decyzjami o umorzeniach podatkowych i jakie są skutki dla budżetu gminy  

z tego tytułu. 

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 9 czerwca 2015 roku, komisja pracowała nad 

analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2014 rok. Komisja Budżetu 

Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego zaopiniowała pozytywnie 

wykonanie budżetu Gminy Waganiec za 2014 r. i wniosła do Rady Gminy Waganiec  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2014 rok. 

W dniu 23 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie wyjazdowe w teren, gdzie odbyła 

się kontrola dróg gminnych na terenie gminy Waganiec. Wnioski z tego posiedzenia wraz ze 

zdjęciami zostały przekazane Wójtowi Gminy. 

W dniu 21 lipca 2015 roku, odbyło się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady 

zajmowano się sprawą wydzierżawienia budynku po Szkole Podstawowej w Sierzchowie. 

Komisja Budżetu zapoznała się z propozycją wydzierżawienia budynku po byłej szkole  

w Sierzchowie. 

Następne posiedzenie odbyło się w dniu 25 sierpnia 2015 roku, było to kolejne 

posiedzenie Stałych Komisji Rady pracowano nad analizą wykonania budżetu Gminy 

Waganiec za I półrocze 2015 rok. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła wykonanie budżetu 

Gminy Waganiec za I półrocze 2015 rok. Poruszony został ponownie temat wydzierżawienia 

budynku po Szkole Podstawowej w Sierzchowie, gdzie zajmowano się analizą projektu 

umowy. Komisja Budżetu przyjęła wzór umowy bez zastrzeżeń. 

W dniu 27 sierpnia 2015 roku, komisja pracowała nad zmiany w budżecie Gminy 

Waganiec na 2015 r., o które wnosił Wójt. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła 

proponowane zmiany Wójta Gminy do budżetu na 2015 r. 

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 26 października 2015 roku i było to wspólne 

posiedzenie Stałych Komisji Rady, omówione zostały sprawy kierowane na obrady VII Sesji 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec. Komisja przyjęła również prezentację Prezesa GKS 

Sadownik – Waganiec na temat działalności Klubu. 

 

W dniu 24 listopada 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Stałych Komisji Rady, 

pracowano nad analizą stawek podatkowych na 2016 r., które komisja przyjęła jednogłośnie.  

W dniu 30 listopada 2015 roku, komisja zajmowała się zmianami w budżecie Gminy 

Waganiec na 2015 r. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła proponowane zmiany do 

budżetu na 2015 r. przez Wójta Gminy.  

W dniu 10 grudnia 2015 roku, pracowano nad analizą projektu budżetu gminy Waganiec 

na 2016 r. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt budżetu gminy Waganiec  

na 2016r. 

Na ostatnim posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 roku obyło się wspólne posiedzenie 

Stałych Komisji Rady, analizowano projektu budżetu gminy Waganiec na 2016 r.  

- autopoprawki. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt budżetu i autopoprawki do 

projekt budżetu Gminy Waganiec na 2016 r. Zapoznano się z projektami uchwał na IX sesje 

Rady Gminy. 

Komisja Budżetu, zapoznała się ze zmianami do budżetu gminy Waganiec na 2015 r.  

i przyjęła je jednogłośnie. 

 

 

 

 



 

 

Powyższe sprawozdanie przedstawia pracę Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 

Przestrzennego i Porządku Publicznego w 2015 r. 

 

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

w Biuletynie Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  

 

Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencja. 

Brak spraw bieżących, korespondencji.    

 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad.6 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu P. Butlewska  

o godz. 16
30

 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji Budżetu. 
 

Protokołował:                                                                                           Przewodnicząca Komisji: 

Butlewska Patrycja  

                                                                                                                         /Butlewska Patrycja/ 

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

