
 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.4.KO.2015     Waganiec, dnia 02.06.2015 r. 

 

Protokół Nr 4/2015 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku 

w sali nr 10 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11 

___________________________________________________________________________________ 

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

wzięli członkowie komisji oraz Wójt Gminy Piotr Kosik, Skarbnik Gminy Danuta Roszko. 
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. Ocena wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

3. Informacja o założeniach do projektów planów organizacyjnych szkół na rok 2015/2016. 

4. Sprawy bieżące, korespondencja. 

5. Oświadczenia i komunikaty.  

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  
Ocena wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

Komisja Oświaty, dokonała analizy wykonania budżetu gminy za 2014 r. Budżet został wykonany 

zgodnie z uchwałą budżetową. 

Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

 

Ad.3  

Informacja o założeniach do projektów planów organizacyjnych szkół na rok 2015/2016. 

Komisja po zapoznaniu się z Zarządzeniem Nr 25.2015 Wójta Gminy Waganiec w sprawie wytycznych 

dot. organizacji roku szkolnego 2015/2016 w placówkach oświatowych na terenie gminy Waganiec. 

Stwierdza, że dyrektorzy przy sporządzeniu planów organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 ściśle 

przestrzegali wytycznych Wójta.  

Wytyczne Wójta i Organizacja pracy szkół stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.4 

Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.6 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Zbigniew Czajkowski 

o godz.12
00

  zamknął posiedzenie komisji. 

Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji: 

Zbigniew Czajkowski                                                                                                                                                        

  Czajkowski Zbigniew 


