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

 
 

RG.0012.3.KB.2019 

  

Protokół nr 3/2019 

w dniu 15 marca 2019 rok  

 

Obrady rozpoczęto 15 marca 2019 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 11.00 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,  

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.08:00 otworzył posiedzenie 

komisji 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. Opiniowanie wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki 

Społecznej o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających 

status zawodnika uprawnionego dla uczestnictwa we współzawodnictwie. 

3. Sprawozdanie z pracy komisji za 2018 rok. 

4.   Sprawy bieżące. 

5.   Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

       2. Opiniowanie wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki 

Społecznej o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status 

zawodnika uprawnionego dla uczestnictwa we współzawodnictwie. 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego opiniowała 

wnioski, które przygotowała Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej 

o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 



współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika 

uprawnionego dla uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym – kserokopie wniosków 

stanowią załącznik do protokołu. 

 

Wpłynęły trzy udokumentowane wnioski o przyznanie stypendium dla zawodników: Jakuba 

Szymańskiego, kat. wiekowa senior – dyscyplina siatkówka Klasa I Buskowianka Kielce  

(Występy w najwyższej klasie rozgrywkowej Plusliga oraz w I Lidze), Magdaleny Szudzik, 

kat. wiekowa senior – dyscyplina piłka ręczna (zawodniczka I Ligi Kobiet, udział  

w Rozgrywkach I Ligii Kobiet) oraz Norberta Hołtyna, kat. wiekowa U-21 – dyscyplina piłka 

nożna, zawodnik II zespołu (rezerwowy Arka Gdynia, środkowy pomocnik i wysunięty 

napastnik ( II miejsce w kwalifikacji strzelców całej Ligii 18 bramek, udział w Regionalnym 

Pucharze Polski i w Arce Gdynia II). 

 

Komisja Budżetu jednogłośnie przyznała każdemu z wnioskodawców po 150,00 zł 

miesięcznie, od miesiąca marca 2019 r.  

 

Komisja stwierdza, że wnioskodawcy spełniają wymogi zawarte w Uchwale Nr VIII/67/2015 

Rady Gminy Waganiec w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 

stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika uprawnionego do 

uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym § 1 ust.1.oraz § 4. ust.1. 

 

Wójt Gminy Waganiec, Piotr Kosik – pozytywnie zaopiniował propozycje Komisji Budżetu. 
 

4. Sprawozdanie z pracy komisji za 2018 rok. 

 

Sprawozdanie z pracy Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego  

i Porządku Publicznego za 2018 rok. 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego została 

powołana Uchwałą Nr I/6/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 roku,  

w składzie: Jan Kłos, Mieczysław Kołowrocki, Jadwiga Michalska, Tomasz Wysocki.  

 

W roku 2018 Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego odbyła cztery protokołowane posiedzenia.  

 

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 22 listopada 2014 r. w przerwie obrad I Sesji Rady 

Gminy Waganiec w celu ukonstytuowania się:  

1. Mieczysław Kołowrocki – przewodniczący komisji, 

2. Jadwiga Michalska – zastępca przewodniczącego komisji, 

3. Jan Kłos – członek komisji, 

4. Tomasz Wysocki – członek komisji. 

Komisja na drugim posiedzeniu pracowała nad analizą opłat i stawek podatkowych na 2019 r. 

 

Na trzecim posiedzeniu Komisji wspólnie, z Panią Skarbnik analizowała projekt budżetu 

gminy Waganiec na 2019 r. przyjmując pozytywnie propozycje Wójta Gminy Waganiec do 

budżetu gminy na 2019 r. 

 

 



Komisja Budżetu na czwartym posiedzeniu wspólnie z komisjami stałymi Rady Gminy, 

Wójtem Gminy, Przewodniczącą Rady Gminy i Skarbnikiem Gminy przeanalizowała 

ponownie projekt budżetu gminy na 2019 r. przyjmując jednogłośnie proponowane 

autopoprawki do budżetu Gminy Waganiec na 2019 r. 

 

5. Sprawy bieżące - brak 

 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Mieczysław Kołowrocki  

o godz. 11.00
 
zamknął posiedzenie komisji budżetu. 

 
Przewodniczący Komisji: 

 

Mieczysław Kołowrocki 

  

 

 

Przygotował(a): Iwona Marciniak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
  


