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      KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa    

RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  

                VVIIII  kkaaddeennccjjii    
RG.0012.K Rew.3.2018                                                                                                                     Waganiec, dnia 27.03.2018 r. 

 

 

Protokół nr 3/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

 
w dniu 27 marca 2018 r.  

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

______________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczyła Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Agnieszka Łopatowska. 

W posiedzeniu uczestniczyli również: Wójt Gminy – Piotr Kosik, Przewodniczący Rady Gminy –

Jarosław Różański, Skarbnik Gminy – Danuta Roszko oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, 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 zastępcy przewodniczącego komisji. 

 

Ad.1 

Przewodnicząca Komisji A.Łopatowska – o godzinie 15
30

 otworzył posiedzenie komisji i po 

powitaniu członków komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 3 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. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 

2. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

3. Budny Jarosław – członek komisji.  

4. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji (nieobecny). 

 

Następnie zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej przedstawiła proponowany porządek 

posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Opiniowanie projektów uchwał kierowanych pod obrady XXXII Sesji Rady Gminy 

Waganiec. 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja rewizyjna jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

Ad.2  

Komisja Rewizyjna wspólnie z Wójtem Gminy, Skarbnikiem Gminy oraz pozostałymi komisjami 

Rady Gminy przeanalizowała projekty uchwał kierowane pod obrady XXXII Sesji Rady Gminy 

Waganiec: 

- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu 

partnerskiego pt. "Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu", 

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Waganiec na 2018 rok,  

- w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 

2017 i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2018, 

- w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji 

poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych 

na terenie gminy Waganiec, 
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- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 

Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę gminną, 

- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2018”, 

- zmieniającą uchwałę Nr XXXI/187/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 29.09.2006 r. w sprawie 

zasad wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy,  

- w sprawie okręgów wyborczych,  

- zmieniającą uchwałę Nr III-31/98 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 1998 roku o podziale 

sołectwa Waganiec, 

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025, 

- w sprawie likwidacji Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu, 

- w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Wagańcu,  

- w sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec 

za 2017 rok, 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku  

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec,  

- w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w jednostkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Waganiec, 

- w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez 

Gminę Waganiec, 

- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2018 rok. 

- w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2018 rok, 

- w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec na 2018 rok, 

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2018-2026,  

- w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu 

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok. 

 

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do projektów uchwał. 

 

Ad.3 

Sprawy bieżące, korespondencja. 

 

Przewodniczący Rady Jarosław Różański – zapoznał komisję z wnioskiem z dnia 14.03.2018 r. jaki 

wpłynął do Rady Gminy Waganiec w sprawie wykupu lokalu położonego w Wagańcu przy ul. 

Dworcowej 5, w którym prowadzona jest apteka „Arnika”. 

 

Komisja Rewizyjna jest przeciwna wyzbywania się majątku gminnego, dlatego też jest przeciwna 

sprzedaży lokalu, w którym mieści się obecnie Apteka, jest za dzierżawą tego lokalu.  

 

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty – brak. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego Komisji Agnieszka 

Łopatowska o godz. 18
30  

zamknęła posiedzenie komisji. 

 
 

 

Protokołowała:                                                                                             Zastępca Przewodniczącego Komisji : 
Agnieszka Łopatowska 

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

 Agnieszka Łopatowska                                                                          


