
Rada Gminy Waganiec 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

RG.0002.4.KR.2019 

Protokół nr 4/2019 

w dniu 11 kwietnia 2019 r. 

 

Obrady rozpoczęto 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00, a zakończono o godz. 13:30 tego 

samego dnia w sali narad Nr 10 Urzędu Gminy w Wagańcu ul. Dworcowa 11. 

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków komisji. 

Obecni: 

1. Stanisław Zimecki – przewodniczący komisji, 

2. Jan Kłos – zastępca przewodniczącego komisji, 

3. Iwona Góralska – członek komisji, 

4. Jadwiga Michalska – członek komisji (nieobecna).  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

Roszko; członkowie Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego; radny Wojciech Marut z Klubu Radnych „My Mieszkańcy”.  

 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Stanisław Zimecki – o godz.10.00 otworzył posiedzenie komisji 

rolnej 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. 

Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2018 rok. 

3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

za 2018 rok. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjęła proponowany porządek 

posiedzenia. 

 

2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2018 r.  

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2018 rok jednogłośnie (przy 3 głosach „za”) 

przyjęła wykonanie budżetu gminy przez Wójta Gminy Piotra Kosik za 2018 r. 

 

Komisja zapoznała się również ze zmianami do budżetu gminy na 2019 r. przyjmując je 

pozytywnie – propozycje zmian do budżetu gminy na 2019 r. kierowane na V Sesję Rady Gminy 

stanowią załącznik do protokołu. 

 

3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska za 2018 rok. 

 

Sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2018 rok. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska została powołana Uchwałą Nr I/8/2018 Rady 

Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 roku, w składzie: 

 

 



1. Stanisław Zimecki – członek komisji, 

2. Jan Kłos – członek komisji, 

3. Iwona Góralska – członek komisji, 

4. Jadwiga Michalska – członek komisji.  

 

Komisja odbyła 4 protokołowane posiedzenia komisji, na pierwszym posiedzeniu w dniu  

22 listopada 2014 r. w przerwie obrad I Sesji Rady Gminy Waganiec komisja ukonstytuowała 

się: Stanisław Zimecki – przewodniczący komisji, Jan Kłos – zastępca przewodniczącego 

komisji. 

Na drugim posiedzeniu w dniu 26 listopada 2018 roku komisja opiniowała opłaty i stawki 

podatkowe na 2019 r. przyjmując propozycje Wójta Gminy. 

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 10 grudnia 2018 r. było to wspólne posiedzenie 

komisji stałych Rady Gminy na tym posiedzeniu komisja pracowała nad propozycjami do 

budżetu gminy Waganiec na 2019 r. po analizie komisja jednogłośnie przyjęła projekt 

budżetu gminy Waganiec na 2019 r.  

Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się 19 grudnia 2018 r., na którym komisja pracowała nad 

oceną stanu przygotowania do sezonu zimowego (piasek, sól) na drogach i skrzyżowaniach 

gminnych i zapoznała się z informacją o środkach przeznaczonych na odśnieżanie. 

 

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 11 kwietnia 2019 r.  

o godz. 13.30. 

 

Przewodniczący Komisji: 

Stanisław Zimecki 
 

Przygotował(a): Iwona Marciniak 
Insp. ds obsługi Rady Gminy i jej organów 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 

 

 

  

  


