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Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.2.KO.2016     Waganiec, dnia 28.01.2016 r. 

 

Protokół Nr 2/2016 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 28 stycznia 2016 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, Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Różański. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 
Przewodniczący Komisji - o godzinie 15

00
 otworzył posiedzenie komisji oświaty i po powitaniu 

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 - z-ca przewodniczącego komisji 

3) Butlewski Dariusz – członek komisji 

4) Kołowrocki Mieczysław – członek komisji 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przygotowanie wniosku o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium. 

3. Oświadczenia i komunikaty.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej przygotowała wniosek 

o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, który kieruje do Wójta Gminy Waganiec 

zgodnie z terminem ujętym w uchwale Nr VIII/67/2016 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, w terminie do 31 stycznia 

roku kalendarzowego. 

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wnioski o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status 

zawodnika uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym dotyczą niżej 

wymienionych osób: 

1. Szudzik Magdalena 

2. Szymański Jakub 

3. Hołtyn Norbert 

Wnioski zawodników stanowią załącznik do protokołu. 
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej proponuje podział funduszu 

stypendialnego dla wybitnych sportowców, w związku z tym, że wpłynęły trzy wnioski, proponuje 

podzielić na trzy równe części wypłacając przez 10 miesięcy. 

 

Ad.3  

Oświadczenia i komunikaty– brak.  

 

Ad.4 

Sprawy bieżące. 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Z. Czajkowski 

o godz.15
50

 zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji: 

Zbigniew Czajkowski                          

                                                                                                                                 /Czajkowski Zbigniew/ 


