
Rada Gminy Waganiec 
Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 

 
 

RG.0012.4.KB.2019 

Protokół nr 4/2019 

w dniu 27 marca 2019 rok  

 

Obrady rozpoczęto 27 marca 2019 o godz. 15.30, a zakończono o godz. 18.30 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków komisji. 

Obecni: 

1. Mieczysław Kołowrocki – przewodniczący komisji, 

2. Jadwiga Michalska – zastępca przewodniczącego komisji, 

3. Jan Kłos – członek komisji, 

4. Tomasz Wysocki – członek komisji. 

 

W posiedzeniu udział wzięli również: Wójt Gminy Piotr Kosik, Przewodnicząca Rady Gminy 

Patrycja Smykowska, Skarbnik Gminy Danuta Roszko, radni z komisji stałych Rady Gminy, 

radny Arkadiusz Kujawa – Klub radnych „My Mieszkańcy”. 

Obecni na posiedzeniu jak na załączonej liście obecności do protokołu (zał. Nr 1) - stwierdzonej 

podpisem przewodniczącego komisji. 

 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Mieczysław Kołowrocki – o godz.15.30 otworzył posiedzenie 

komisji budżetu stwierdzając, 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. 

Proponowany porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Zmiany w budżecie gminy Waganiec na 2019 r. 

3. Opiniowanie uchwał kierowych na obrady IV Sesji Rady Gminy Waganiec. 

4.   Sprawy bieżące. 

5.   Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

       2. Zmiany w budżecie gminy Waganiec na 2019 r. 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego po 

zapoznaniu się z proponowanymi przez Wójta Gminy zmianami do budżetu gminy Waganiec 

na 2019 r. (zmiany stanowią załącznik do protokołu) jednogłośnie przy 4 głosach „za” przyjęła 

proponowane zmiany. 
 

2. Opiniowanie uchwał kierowych na obrady IV Sesji Rady Gminy Waganiec. 

Komisja opiniowała również projekty uchwał kierowanych pod obrady VI Sesji Rady Gminy, 

zwołanej na dzień 28 marca 2019 r.:  

1. w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 



Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2019 rok. 

2. zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec 

na lata 2019-2026. 

3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok. 

4. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu 

budżetu. 

5. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Aleksandrowskiemu.  

6. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 

30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec. 

7. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Waganiec na 2019 rok. 

8. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 

2019 rok. 

9. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Waganiec na 

2019 rok. 

10. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waganiec. 

11. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy 

Waganiec. 

12. sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za rok 2018 i przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 

2019. 

13. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 

2016-2025. 

14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej 

oznaczonej nr ewidencyjnym 260/2 położonej w miejscowości Waganiec. 

15. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2019”. 

16. sprawie przyjęcia informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Waganiec za 2018 rok. 

17. w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Brudnowie oraz nadania jej statutu. 

 

Wyjaśnień na zapytania radnych udzielał Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. 

 

3. Sprawy bieżące - brak 

4. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Mieczysław Kołowrocki  

o godz. 18.30
 
zamknął posiedzenie komisji budżetu. 

 
Przewodniczący Komisji: 

Mieczysław Kołowrocki 

  

 

 
Przygotował(a): Iwona Marciniak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
  


