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Protokół nr 15 /2017 
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec 
 

odbytego w dniu 6 grudnia 2017 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 Smykowska. 
Obecni na posiedzeniu jak na załączonej liście obecności do protokołu - stwierdzonej 
podpisem przewodniczącej komisji. 
W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: skarbnik gminy – Danuta Roszko.  
Ad.1 
Przewodnicząca Komisji – o godzinie 1300 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. Zapoznanie się z planem zadań inwestycyjnych na 2018 r. 
3. Decyzje o umorzeniach podatkowych- skutki dla budżetu gminy. 
4. Zapoznanie się z informacją o formach i wysokości pozyskanych środków na 

inwestycje gminne ze źródeł zewnętrznych. 
5. Oświadczenia i komunikaty. 
6. Sprawy bieżące. 
7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 
 
Ad.2  
Komisja budżetu zapoznała się z planem zadań inwestycyjnych na 2018 r. na terenie gminy. 
Ad.3 
Komisja budżetu zapoznała się z umorzeniami podatkowymi, skarbnik gminy przedstawiła, 
jakie są skutki z tego tytułu dla budżetu gminy. 
Ad.4 
Komisja budżetu zapoznała się również z informacją o formach i wysokości pozyskanych 
środków na inwestycje gminne ze źródeł zewnętrznych. 
Ad.5 
Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 
Ad.5 
Sprawy bieżące - brak 
Ad.6 
Wobec zrealizowanego porządku obrad przewodnicząca komisji Patrycja Smykowska  
o godz. 1540 zamknęła posiedzenie komisji budżetu. 
 
Protokołowała:                                                                                             Przewodniczącej Komisji: 
Patrycja Smykowska                                                                                         /Patrycja Smykowska/ 
 


