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Protokół nr 2/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

 
w dniu 3 marca 2018 r.  

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

______________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczył przewodniczący komisji Radosław 

Zwierzchowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli również: wójt gminy – Piotr Kosik, przewodniczący rady gminy –

Jarosław Różański, skarbnik gminy – Danuta Roszko, radny powiatu aleksandrowskiego Maciej 

Włoch oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 

i Opieki Społecznej i Komisja Budżetu, finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego. 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji jak na załączonej liście obecności do protokołu – 

stwierdzonej podpisem przewodniczącego komisji. 

 

Ad.1 

Przewodniczący komisji – o godzinie 8
00

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu członków 

komisji, stwierdził, 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. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji  

2. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

4. Budny Jarosław – członek komisji.  

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Wyjazd w teren – świetlice wiejskie, remizy OSP, szkoły. 

3. Wyjazd do „Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego” oraz „Kujawskiego 

Muzeum Oręża Nauki i Techniki” w Redczu Krukowym. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja rewizyjna jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad. 

 

Ad.2 

W związku z obecnością na posiedzeniu radnego powiatowego Macieja Włocha, komisja rewizyjna 

zapoznała się z informacją nt. „Domu Dziennego Pobytu”. 

Poinformował on, że wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem „Domu Dziennego Pobytu  

w Wagańcu” został zakwalifikowany do etapu negocjacji, jest to projekt prowadzony przez firmę 

zewnętrzną. Kwota dofinansowania zostanie ustalona w wyniku tych negocjacji. 

 

Następnie komisja rewizyjna wspólnie z pozostałymi komisjami i gośćmi zaproszonymi wyjechała 

w teren i wizytowała w: Zespole Szkół w Zbrachlinie w obecności Pani Dyrektor Violetty 

Smulskiej, budynku zaplecza socjalnego Orlik w Zbrachlinie, Remizie OSP Włoszyca, Remizie 

OSP Plebanka, Remizie OSP Sierzchowo, Zespole Szkół w Brudnowie, w obecności Pana 

Dyrektora Artura Gajewskiego, świetlicy w Brudnowie, świetlicy w Niszczewach. Większość tych 

obiektów jest w trakcie remontów, niektóre z nich są już po remontach i w trakcie wyposażania. 

Komisja stwierdza, że stan mienia komunalnego na terenie gminy znacznie się poprawił.  
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Ad.3 

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia udano się do Redcza Krukowego, do „Muzeum 

Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego” oraz „Kujawskiego Muzeum Oręża Nauki  

i Techniki”. Po muzeum oprowadzała Pani Wiesława Pińkowska Kustosz Muzeum. 

W muzeum znajduje się zabytkowy Samolot MIG, który wcześniej znajdował się na terenie 

Zespołu Szkół w Zbrachlinie oraz zabytkowe armaty, które były umieszczone przy dworcu PKP  

w Wagańcu, eksponaty te zostały przekazane do tego muzeum w 2017 roku.  

 

Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

 

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty – brak. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji R. Zwierzchowski  

o godz. 15
30  

zamknął posiedzenie. 

 
 

 

Protokołował:                                                                                                       Przewodniczący Komisji : 
Radosław Zwierzchowski 

                                                                                                                                 ………………………….. 

 Radosław Zwierzchowski                                                                         


