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Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 
 

BR.0012.3.KO.2015     Waganiec, dnia 11.05.2015 r. 

 

 

Protokół Nr 3/2015 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 11 maja 2015 roku 

w sali nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11 

___________________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Czajkowski, udział 

wzięli członkowie komisji oraz Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii 

Społecznej Marta Ziółkowska - pracownik GOPS. 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 
Przewodniczący Komisji - o godzinie 10

00
 otworzył posiedzenie komisji oświaty, powitał gości  

i członków komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy  

4 członków komisji oświaty, co wobec składu komisji wynoszącego 4 członków przyjętych uchwałą 

Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  

W posiedzeniu uczestniczą:  

1) Czajkowski Zbigniew – przewodniczący komisji 

2) Stefański Wacław - zastępca przewodniczącego komisji 

3) Butlewski Dariusz – członek komisji 

4) Kołowrocki Mieczysław – członek komisji 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Informacja z działalności przedszkoli oraz stanie technicznym placów zabaw- wyjazd w teren. 

3. Przegląd obiektów szkolnych – wyjazd w teren. 

4. Analiza funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów   

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

5. Sprawy bieżące, korespondencja. 

6. Oświadczenia i komunikaty.  

7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 i 3  
Komisja Oświaty, dokonała wizytacji obiektów szkolnych na terenie gminy Waganiec: 

 

- w Zbrachlinie komisja wnioskuje o wymianę pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną i łącznikiem 

ze szkołą, byłoby to zwiększenie zakresu remontu planowanego na ten rok w szkole w Zbrachlinie.    

Komisja wnioskuje o utwardzenie placu zabaw na działce, na której stoi samolot i z tego względu należy 

przenieść samolot w inne miejsce. 

W holu szkoły na parterze komisja wnosi o jak najszybszy remont ( zabezpieczenie zwisających przewodów 

instalacji elektrycznej). 

 

- podczas wizyty w szkole w Niszczewach, stwierdzono wadliwie wykonaną na górnej kondygnacji 

blacharkę okienną, co powoduje zacieki do wnętrza budynku. 

Nad wejściem do budynku szkoły znajduje się odrywające zadaszenie – powinno być usunięte natychmiast  

i prawidłowo zamontowane.  

 

- w szkole w Brudnowie komisja wnioskuje o remont klatki schodowej i korytarza na piętrze (głównie 

malowanie). 

Komisja wnosi o wykonanie nowej nawierzchni na przyszkolnym boisku sportowym. 
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Ad.4  

W związku z następnym punktem porządku posiedzenia komisji Pełnomocnik ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej Marta Ziółkowska zapoznała komisję z Gminnym 

Programem Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 

2015 rok.  

Wykonanie tego programu przedstawiła Pani Pełnomocnik, stanowi on załącznik do protokołu. 

Komisja nie wniosła uwag.   

  

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.6 

Sprawy bieżące. 

 

Komisja ubolewa, że w posiedzeniach komisji nie wzięli udziału Przewodniczący Rady Gminy i Wójt 

Gminy, konieczny jest częstszy kontakt Wójta z Radą Gminy i sołtysami podczas sesji.   

 

Ad.7 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Zbigniew Czajkowski 

o godz.13
00

  zamknął posiedzenie komisji. 

 

Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji: 

Zbigniew Czajkowski                                         

                                                                                                                     Czajkowski Zbigniew 


