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KKoommiissjjaa  RRoollnniiccttwwaa  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa    

VVIIII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc 

                                                                                                                                                                                Waganiec, dnia 18.09.2018 r. 

RG.0012.KR.6.2018 

Protokół Nr 6/2018 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 25 września 2018 roku  

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

____________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przewodniczyła zastępca 

przewodniczącego komisji Ewa Pietrus. 

W posiedzeniu uczestniczyli również: wójt gminy – Piotr Kosik, skarbnik gminy – Danuta Roszko 

oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisja Komisji Budżetu, 

Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego i Komisja Rewizyjna. 
Obecni na posiedzeniu jak na załączonej liście obecności do protokołu - stwierdzonej podpisem 

przewodniczącego komisji. 

Ad.1 

Wiceprzewodnicząca komisji E.Pietrus – o godzinie 15
30

 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  

3 członków przyjętych uchwałą Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

Udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Ewa Pietrus – z-ca przewodniczącego komisji, 

2. Marcin Misiak- członek komisji, 

3. Radosław Zwierzchowski – członek komisji, 

4. Jarosław Budny – przewodniczący komisji (nieobecny) 

 

Następnie przewodniczący komisji oświaty przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja oświaty jednogłośnie przyjęły proponowany porządek posiedzenia. 

Ad.2  

Komisja Rolnictwa zapoznała się z analizą wykonania budżetu gminy Waganiec za I półrocze 

2018 r. sprawozdanie z wykonania budżetu komisja otrzymała w przesłanych materiałach przed 

posiedzeniem komisji.  

Na zapytania członków komisji wyjaśnień udzielali: wójt gminy Piotr Kosik i skarbnik gminy 

Danuta Roszko. 

 

Komisja zapoznała się również uchwałą Nr 11/I/2018 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14.09.2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta 

Gminy Waganiec informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 

roku. 
Skład Orzekający Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach: Przewodnicząca Halina 

Strzelecka, członkowie Jan Seklucki, Elżbieta Osińska postanowili zaopiniować pozytywnie 

informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waganiec za pierwsze półrocze 2018 r. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 

gminy Waganiec za I półrocze 2018 r.  
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Ad.3 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.4 

Komisja Rolnictwa i pozostałe komisje stałe Rady Gminy zapoznały się projektami uchwał 

kierowanymi na obrady XXXVI Sesji planowanej na dzień 26 września 2018 r. 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Waganiec  

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2018 rok. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Waganiec 

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale 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 zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 

2018 roku. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec. 

7. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Waganiec. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Waganiec. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków” na terenie Gminy Waganiec. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, wiceprzewodnicząca komisji Ewa Pietrus  

o godz. 17
30 

zamknęła posiedzenie komisji. 
 

Protokołował:                                                                                                                  Zastępcą Przewodniczącego Komisji: 

Ewa Pietrus                                                                                                                                                                                                                       
  

                                                                                                                                                        Ewa Pietrus  


