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Protokół nr 2 /2018 
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec 
 

odbytego w dniu 26 lutego 2018 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. 
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. Opiniowanie wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej  

o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika 
uprawnionego dla uczestnictwa we współzawodnictwie.  

3. Oświadczenia i komunikaty. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 
Ad.2 
Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego opiniowała wnioski 
Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej o przyznanie stypendium dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym, posiadających status zawodnika uprawnionego dla uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym – kserokopie stanowią załącznik do protokołu. 
Wpłynęły trzy wnioski o przyznanie stypendium dla zawodników: Jakuba Szymańskiego, Magdaleny 
Szudzik i Norberta Hołtyna. 
Komisja w składzie: Smykowska Patrycja – przewodnicząca, Michalska Jadwiga – z-ca 
przewodniczącej, Urbański Jerzy – członek, Bróżek Jan – członek postanawiają jednogłośnie przyznać 
każdemu z wnioskodawców po 150,00 zł miesięcznie przez okres 10 – ciu miesięcy łącznie po  
150,00 zł na każdą osobę. 
Uzasadnienie 
Komisja stwierdza, że wnioskodawcy spełniają wymogi zawarte w Uchwale Nr VIII/67/2015 Rady 
Gminy Waganiec w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym, posiadających status zawodnika uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym § 1 ust.1.oraz § 4. ust.1. 
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. 1430 zamknęła posiedzenie komisji budżetu. 
Protokołowała:                                                                                             Przewodniczącej Komisji: 
Patrycja Smykowska  
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