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Protokół nr 13 /2017 
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec 
 

odbytego w dniu 9 listopada 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: skarbnik gminy – Danuta Roszko oraz kierownik ref. 
gospodarki komunalnej – Edward Musiał.  
 
Ad.1 
Przewodnicząca Komisji – o godzinie 1200 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. Ocena stanu budynków komunalnych na terenie gminy Waganiec - wyjazd w teren. 
3. Oświadczenia i komunikaty. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 
Przewodnicząca komisji zaproponował zmianę do porządku obrad odnośnie wprowadzenia 
dodatkowego punktu tj. zmiany w budżecie gminy na, 2017 r., jako punkt 2.   
Poddała proponowaną zmianę pod głosowanie. 
 
Komisja budżetu w obecności 4 członków komisji - jednogłośnie przyjęła proponowaną 
zmianę rozszerzenia porządku obrad o punkt „zmiany w budżecie gminy na 2017 r.”. 
 
Przewodnicząca komisji – poddała pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia  
z uwzględnioną zmianą: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 
2. Zamiany w budżecie gminy Waganiec na 2017 rok. 
3. Ocena stanu budynków komunalnych na terenie gminy Waganiec - wyjazd w teren. 
4. Oświadczenia i komunikaty. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 
 
 
 
 



 
 
 
Ad.2  
Komisja budżetu zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
Waganiec na 2017 r., o jakie wnioskuje wójt gminy po stronie dochodów i wydatków – 
projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 
Komisja budżetu po zapoznaniu się ze zmianami w budżecie gminy na 2017 r. i udzielonych 
wyjaśnieniach przez Panią D.Roszko – skarbnika gminy zaopiniowała pozytywnie zmiany,  
o które wójt gminy wnosi do rady gminy po stronie dochodów i wydatków. 
 
Ad.3 
Komisja budżetu wspólnie z kierownikiem ref. gospodarki komunalnej wyjechała w teren  
w celu oceny stanu budynków komunalnych na terenie gminy Waganiec. Dokonano 
przeglądu obiektu na Arianach, świetlicy w Niszczewach oraz remizy OSP w Zbrachlinie.  
 
Komisja stwierdza, że obiekty komunalne na terenie gminy, a także jak świetlica  
w Niszczewach oraz remiza OSP w Zbrachlinie wymagają nakładu środków finansowych na 
ich dokończenie.   
 
Ad.4 
Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 
 
Ad.5 
Sprawy bieżące – nie zgłoszono 
 
Ad.6 
Wobec zrealizowanego porządku obrad przewodnicząca komisji Patrycja Smykowska  
o godz. 1440 zamknęła posiedzenie komisji budżetu. 
 
Protokołowała:                                                                                             Przewodniczącej Komisji: 
Patrycja Smykowska                                                                                         /Patrycja Smykowska/ 
 


