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KKoommiissjjaa  RRoollnniiccttwwaa  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa    

VVIIII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc 

                                                                                                                                                                                Waganiec, dnia 12.06.2018 r. 

RG.0012.KR.5.2018 

Protokół Nr 5/2018 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 12 czerwca 2018 roku  

w sali konferencyjnej nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11 

____________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przewodniczył przewodniczący komisji 

Jarosław Budny. 

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

stwierdzonej podpisem przewodniczącego komisji. 

Ad.1 

Przewodniczący komisji - o godzinie 15
30

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu gości  

i 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. 

Udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Jarosław Budny – przewodniczący komisji, 

2. Ewa Pietrus – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Marcin Misiak- członek komisji, 

4. Radosław Zwierzchowski – członek komisji. 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2017 r. 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Rolnictwa jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

Ad.2  

 

Informacja z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2017 rok. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska została powołana na podstawie uchwały Rady 

Gminy Waganiec Nr I/8/14 z dnia 27 listopada 2014 roku, w składzie: 

Przewodniczący Komisji – Budny Jarosław 

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pietrus Ewa 

Członek Komisji – Misiak Marcin 

Członek Komisji –Zwierzchowski Radosław. 

 

W roku 2017 pracowała na podstawie planu pracy komisji na 2017 r. i odbyła trzynaście 

protokołowanych posiedzeń, w tym 4 posiedzenia wspólne stałych komisji Rady Gminy,  

w posiedzeniach uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy oraz 

zapraszani goście zgodnie z tematyką przyjętego planu pracy. 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska podsumowała spotkanie  

z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych 

związanym z tematem budowy tuczarni w miejscowości Przypust, i przygotowała ankietę,  

z prośbą o przekazanie do sołtysów gminy Waganiec w celu zebrania informacji od mieszkańców 

dotyczących rozmieszczenia tego typu inwestycji na terenie gminy. 

Złożyła również wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla wsi: Przypust, Szpitalka, Wójtówka  

i Wólne.  
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Przygotowano również sprawozdanie z pracy komisji za 2016 rok. 

Komisja wspólnie ze stałymi komisjami Rady Gminy analizowała projekty, które były kierowane 

pod obrady sesji Rady Gminy w 2017 r. 

Analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2016 rok i zaopiniowała je 

pozytywnie.  

Komisja Rolnictwa w 2017 r. analizowała również inwestycję pod nazwą „Utwardzenie 

istniejących ciągów dróg gminnych”, dlatego też wnioskowała o poszerzenie niektórych odcinków 

dróg na wnioski i skargi mieszkańców gminy.  

Komisja rolnictwa uczestniczyła w spotkani w sprawie planowanych Dożynek Powiatowo – 

Gminnych i Parafialnych „Waganiec 2017 r.”, wytypowano starostów dożynek, powołano komitet 

dożynkowy oraz zaproponowano utworzenie listy z kolejnością sołectw organizujących coroczne 

dożynki. 

Komisja analizowała wykonanie budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2017 r.  

Komisja Rolnictwa analizowała również stawki i opłaty podatkowe na 2018 r. oraz projekt 

budżetu gminy Waganiec na 2018 r. wraz z autopoprawkami. 

W okresie sprawozdawczym rozpatrywano również pisma, wnioski i skargi mieszkańców, które 

były kierowane do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

Na posiedzeniach w większości uczestniczyli wszyscy członkowie komisji, plan pracy komisja 

zrealizowała w 90%. 

 

Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Waganiec  

w Biuletynie Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  

 

Ad.3 
Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Jarosław Budny  

o godz. 16
50 

zamknął posiedzenie komisji. 
 

Protokołował:                                                                                                                  Przewodniczący Komisji: 

Jarosław Budny                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  Jarosław Budny  

http://www.waganiec.biuletyn.net/

