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      KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa    

RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  

                VVIIII  kkaaddeennccjjii    
RG.0012.K Rew.5.2017                                                                                                                     Waganiec, dnia 29.03.2017 r. 

 

Protokół nr 5/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 29 marca 2017 r.  

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

______________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczyła zastępca przewodniczącego komisji 

Agnieszka Łopatowska o godz. 14
00

 otworzyła posiedzenie komisji. 

 

Obecni na posiedzeniu jak na załączonej liście obecności do protokołu - stwierdzonej podpisem 

zastępcy przewodniczącego komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: członkowie Komisji Budżetu, Finansów, Planowania 

Przestrzennego i Porządku Publicznego, członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Komisji, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz przewodniczący rady 

gminy – Jarosław Różański, wójt gminy – Piotr Kosik, zastępca wójta – Arkadiusz Żak, skarbnik 

gminy – Danuta Roszko.  
 

Ad.1 

Zastępca przewodniczący komisji – o godzinie 15
00

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu 

członków komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy  

3 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 (nieobecny) 

2. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

4. Budny Jarosław – członek komisji.  

Następnie zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Opiniowanie zmian w budżecie gminy Waganiec na 2017 rok. 

3. Zapoznanie się z pozostałymi projektami uchwał kierowanymi na obrady XXI sesji       

VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja rewizyjna jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

Ad.2  

Komisji Rewizyjna zapoznała się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy na 2017 rok, 

które przedstawiła Skarbnik Gminy – Danuta Roszko.  

 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła proponowane zmiany przez wójta gminy do 

budżetu gminy Waganiec na 2017 rok, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

 

Ad.3 

Komisja Rewizyjna zapoznała się również z projektami uchwał kierowanymi na obrady XXI sesji 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec: 

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok.  

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2016 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 

2017. 

3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2017-

2022 (zmieniająca uchwałę). 
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4. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół 

prowadzonych przez Gminę Waganiec. 

5. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 

ustroju szkolnego. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 

czerwca w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Waganiec prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości nr 75/2, obręb Nowy Zbrachlin orasz prawa własności 

znajdującego się na działce budynku, obręb Nowy Zbrachlin od Orange Polska Spółka Akcyjna 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na Terenie Gminy Waganiec na rok 2017”.                 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025. 

11. Projekt uchwały w sprawie oceny analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 

Waganiec i analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów. 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Waganiec do współpracy i współdziałania  

z Powiatem Aleksandrowskim przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa dróg polegająca na budowie 

ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, 

Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek". 

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy 

Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

 

Wyjaśnień do powyższych projektów uchwał udzielał Wójt Gminy – Piotr Kosik. 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektami uchwał pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowe uchwały. 

 

Zastępca Wójta A.Żak przedstawił sprawę związaną z remontem dachu w Szkole Podstawowej 

im. Orła Białego w Niszczewach wykonanym przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe 

„BUDMONT” Jarosław Zieliński, Włocławek umowa zawarta w dniu 23 maja 2014 roku. 

Chodzi tu głównie o pogwarancyjne usunięcie usterek na dachu w szkole, które powodują przecieki 

i w związku z tym następuje stan zamokniętych stropów w szkole, rynny również nie zostały 

scalone były źle zamontowane od początku prac, jak i inne usterki, które do tej pory nie zostały 

naprawione. 

W związku z licznymi wezwaniami kierowanymi przez Gminę Waganiec do PB-M „Budmont”  

w zakresie usunięcia stwierdzonych wad/ usterek, które były zgłaszane przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Niszczewach, potrzebne jest stanowisko Rady Gminy w zakresie konieczności 

zlecenia przygotowania stosownej opinii biegłego rzeczoznawcy wraz z wyliczeniem kosztów  

w przedmiotowym zakresie (powody/ przyczyny, jak również skutki), w tym także szkód będących 

następstwem zaistniałej sytuacji. 

 Powodem zajęcia tego stanowiska w przedmiotowym zakresie jest zbliżający się termin 

upływu / zakończenia okresu objęcia gwarancją wykonanego przedmiotu zamówienia.  

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem oświadczenia zawierającego stanowisko Rady 

Gminy Waganiec w zakresie opinii biegłego rzeczoznawcy dotyczącej „Termomodernizacja 

budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach” i zaopiniowała pozytywnie przedstawione 

stanowisko. 

Ad.4 
Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty – brak. 

Ad.6 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, zastępca przewodniczącego komisji Agnieszka 

Łopatowska o godz. 17
30  

zamknął posiedzenie. 
Protokołował:                                                                                                                Przewodniczący Komisji : 
Agnieszka Łopatowska  

                 Agnieszka Łopatowska                                                                       


