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

 
 

RG.0012.5.KB.2019 

  

Protokół nr 5/2019 

w dniu 11 kwietnia 2019 rok  

 

Obrady rozpoczęto 11 kwietnia 2019 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 13.30 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków komisji. 

Obecni: 

1. Mieczysław Kołowrocki – przewodniczący komisji, 

2. Jadwiga Michalska – zastępca przewodniczącego komisji (nieobecna), 

3. Jan Kłos – członek komisji, 

4. Tomasz Wysocki – członek komisji. 

 

W posiedzeniu udział wzięli również: Wójt Gminy Piotr Kosik, Skarbnik Gminy Danuta 

Roszko, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz radny Wojciech Marut 

Przewodniczący Klubu radnych „My Mieszkańcy”. 

Lista obecności stanowi złącznik do protokołu.. 

 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Mieczysław Kołowrocki – o godz.10:00 otworzył posiedzenie 

komisji budżetu stwierdzając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 3 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2018 rok 

4.   Sprawy bieżące. 

5.   Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

       2. Zmiany w budżecie gminy Waganiec na 2019 r. 

 

Wójt Gminy Piotr Kosik – poinformował obecnych radnych, że złożył wniosek do 

Przewodniczącej Rady Gminy Patrycji Smykowskiej o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 

15 kwietnia br. w związku z tym, że gmina otrzymała kolejne dofinansowanie na budowę 

ścieżek rowerowych na terenie gminy oraz w związku z koniecznością podjęcia uchwały  

w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Z uwagi na to, że wybory 

sołeckie trwają do dnia 12 kwietnia br. i zmieniają się sołtysi podjęcie tej uchwały jest 

konieczne. 

  



 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego zapoznała 

się ze zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 2019 – 2023 i ze zmianami do 

budżetu gminy Waganiec na 2019 r. proponowanymi przez Wójta Gminy wyjaśnień udzielał 

Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.  

Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu. 

 

Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Waganiec na lata 2019 – 2023 oraz zmiany w budżecie gminy Waganiec na 2019 r. (przy 

3 głosach „za”). 

 

      3.  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2018 rok. 

 

Członkowie komisji budżetu otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Waganiec 

za 2018 rok wraz z mieniem komunalnym w przesłanych materiałach na komisję 

(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) zapoznali się z tym sprawozdaniem, na zapytania 

członków komisji informacji udzielała Skarbnik Gminy – Danuta Roszko. 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego 

jednogłośnie (3 głosy „za”) przyjęła wykonanie budżetu gminy Waganiec za 2018 rok. 

 

4. Sprawy bieżące - brak 

 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Mieczysław Kołowrocki  

o godz. 13.30
 
zamknął posiedzenie komisji budżetu. 

 
Przewodniczący Komisji: 

Mieczysław Kołowrocki 

  

 

 
Przygotował(a): Iwona Marciniak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
  


