
1 

 

  
  

KKoommiissjjaa  RRoollnniiccttwwaa  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa    

VVIIII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc 

                                                                                                                                                                                Waganiec, dnia 05.06.2018 r. 

RG.0012.KR.4.2018 

Protokół Nr 4/2018 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 05 czerwca 2018 roku  

w sali konferencyjnej parter 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 14
00

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu gości  

i 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. 

 

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 (nieobecny). 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Ocena wykonania budżetu gminy Waganiec za 2017 rok. 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Rolnictwa jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Komisja Rolnictwa zapoznała się sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Waganiec  

za 2017 rok - wyjaśnień udzielała Skarbnik Gminy, Wójt Gminy. 

 

Komisja zapoznała się również z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 r., bilansem 

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, sprawozdaniem z wykonania planu 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2017 r. oraz z Uchwałą Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Waganiec sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie 

mienia gminy. 

 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska po dyskusji przyjęła sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy Waganiec za 2017 rok.  

 

Ad.3 
Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 
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Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencja. 

Komisja zapoznała się z kserokopią pism, jakie wpłynęły do Wójta Gminy Przewodniczącego 

Rady Gminy: 

1. Pismo rodziców klas I a i I b Zespołu Szkół w Zbrachlinie w związku z planowanym 

połączeniem klas II a i II b w roku szkolnym 2018/2019 o zorganizowanie spotkania – 

kserokopia pisma stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
2.  Pismo rodziców klasy I a i I b Zespołu szkół w Zbrachlinie o rozpatrzenie wniosku 

rodziców o pozostawienie klas I a i I b w składzie obecnym i niełączenie ich w roku 

szkolnym 2018/2019 – kserokopia pisma stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
3. Pismo Rady Szkoły Zespołu Szkół w Zbrachlinie o przeanalizowanie decyzji związanej  

z łączeniem klas w Szkole Podstawowej – kserokopia pisma stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 
 

Jak i również z pismem, jakie wpłynęło w dniu 29 maja 2018 r. od rodziców klas I a i I b Zespołu 

Szkół im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie - kserokopia pisma stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 
Pismo było kierowane do Wójta Gminy Waganiec, Rady Gminy Waganiec i do Kuratorium 

Oświaty i Edukacji we Włocławku, w sprawie zrozumienia rodziców, którzy nie wyrażają zgody 

na dzielenie dzieci i klas - podpisano rodzice (anonim). 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Jarosław Budny  

o godz. 15
50 

zamknął posiedzenie komisji. 
 

Protokołował:                                                                                                                  Przewodniczący Komisji: 

Jarosław Budny                                                                                                                    
                                                                                                                                                  Jarosław Budny  


