
Rada Gminy Waganiec 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Protokół nr 4/2018 

w dniu 19 grudnia 2018  

Obrady rozpoczęto 19 grudnia 2018 o godz. 14:30,  a zakończono o godz. 15:30 tego samego dnia. 

W posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Przewodniczył Przewodniczący Komisji 

Stanisław Zimecki. 

W posiedzeniu udział wzięli również: Podinsp. ds infrastruktury i inwestycji Andrzej Bon. 

 

1. Otwarcie posiedzenie, zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Stanisław Zimecki – 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 kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków. 

Obecni: 

1. Iwona Góralska 

2. Jan Kłos  

3. Jadwiga Michalska  

4. Stanisław Zimecki 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji jak na załączonej liście obecności do protokołu (zał. Nr 1) – 

stwierdzonej podpisem przewodniczącego komisji. 

 

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenie, zmiany w porządku obrad. 

2. Ocena stanu przygotowania do sezonu zimowego (piasek, sól) na drogach i skrzyżowaniach 

gminnych. Zapoznanie się z informacją o środkach przeznaczonych na odśnieżanie. 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęła porządek posiedzenia. 

 

2. Ocena stanu przygotowania do sezonu zimowego (piasek, sól) na drogach i skrzyżowaniach 

gminnych. Zapoznanie się z informacją o środkach przeznaczonych na odśnieżanie. 

Komisja zapoznała się z informacją na temat utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2018-

2019, informacji udzielał pracownik referatu komunalnego Pan Andrzej Bon.   

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

Brak. 

 

4. Sprawy bieżące. 

Brak.  

 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Stanisław Zimecki 

zamknął posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 10 grudnia 2018 r.  

o godz. 15
30

 

Przewodniczący Komisji 

Stanisław Zimecki 

  

Przygotował(a): Iwona Marciniak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


