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Protokół nr 11 /2017 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 24 października 2017 roku 

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

 

W posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego, przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Patrycja Smykowska. 

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

podpisem przewodniczącej komisji. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: policjanci z Komisariatu Policji w Ciechocinku, sierż. 

sztab. Krzysztof Czerny i dzielnicowy z terenu gminy Waganiec - st. asp. Radosław 

Kłonowski oraz wójt gminy – Piotr Kosik. 

 

Ad.1 

Przewodnicząca Komisji – o godzinie 13
00

 otworzyła posiedzenie komisji stwierdzając, 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. Smykowska 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. Organizacja ruchu przy cmentarzu w Zbrachlinie i Brudnowie w związku z „Dniem 

Wszystkich Świętych”. 

a) zaproszenie dzielnicowego Gminy Waganiec. 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Komisja zapoznała się z organizacją ruchu przy cmentarzu w Zbrachlinie w dniu 1 listopada 

2017 r. 

Podczas dyskusji wspólnie z wójtem i przedstawicielami policji ustalono, że droga 

prowadząca od szkoły w kierunku Plebanki będzie drogą dwukierunkową, na której 

umieszczony będzie znak „zakaz skrętu w lewo” B- 21 od strony szkoły do cmentarza. Jadąc 

od Plebanki będzie postawiony znak „zakaz skrętu w prawo” B-22 w stronę cmentarza. Droga 

prowadząca od kaź mierzyna i od ul. Kujawskiej będzie drogą jednokierunkową. Postawiony 

zostanie znak za przejazdem informujący o drodze jednokierunkowej D-3. Jadąc od strony 

szkoły do cmentarza zostanie postawiony znak zakaz wjazdu B-2 po jednaj i po drugiej 

stronie – szkic w załączeniu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie zmianę organizacji ruchu w dniu 1 listopada  

2017 r. i zwróciła się do wójta gminy o wystosowanie pisma do zarządu dróg Powiatowych  

o wydanie opinii dotyczącej tymczasowej zmiany organizacji ruchu w związku ze Świętem 

Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2017 r., która została zaproponowana przez 

przedstawicieli Policji w Aleksandrowie Kujawskim, aby upłynnić ruch w obrębie cmentarza 

w miejscowości Zbrachlin, zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 2615C Waganiec – 

Zbrachlin. 

Polegałaby ona na czasowym ustanowieniu drogi powiatowej nr 2615C, jako 

jednokierunkowej, dopuszczającej ruch pojazdów jadących z Wagańca w kierunku 

Zbrachlina. W przeciwnym kierunku ruch zostałby czasowo wstrzymany, a pojazdy chcące 

dostać się z powrotem do Wagańca korzystałyby z objazdu drogą powiatową 2603C 

Ciechocinek – Siutkowo.  

 

Ad.3 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.4 

Sprawy bieżące – nie zgłoszono 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku obrad przewodnicząca komisji Patrycja Smykowska  

o godz. 14
40

 zamknęła posiedzenie komisji budżetu. 
 

Protokołowała:                                                                                             Przewodniczącej Komisji: 

Patrycja Smykowska  

                                                                                                                             …………………………. 

                                                                                                                                /Patrycja Smykowska/ 

 


