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Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.5.KO.2016     Waganiec, dnia 14.04.2016 r. 

Protokół Nr 5/2016 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 14 kwietnia 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. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.1 
Przewodniczący Komisji - o godzinie 9

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) Kołowrocki Mieczysław – członek komisji, 

4) Butlewski Dariusz – członek komisji. 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawy różne – informacje Wójta. 

4. Informacja z działalności przedszkoli oraz stanie technicznym placów zabaw – 

wyjazd w teren. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.3 

Wójt przedstawił plan remontu dróg na terenie gminy, udzielił obszernych wyjaśnień 

dotyczących przedstawionych propozycji oraz sposobu sfinansowania. 

 

Ad.4 

Komisja dokonała wizytacji w zespołach szkół w Zbrachlinie, Brudnowie orasz w szkole 

podstawowej w Niszczewach. Podczas wizytacji obecni byli również dyrektorzy tychże szkół. 

 

Zespół Szkół w Zbrachlinie – dyrektor Violetta Smulska 

Stwierdzono brak placu zabaw dla dzieci. Stosowny plac znajduje się w sąsiedztwie budynku 

przedszkola, który można zagospodarować na plac zabaw po wcześniejszym usunięciu samolotu, 

o co komisja po raz drugi wnioskuje do wójta. 

Pani dyrektor zgłosiła wniosek o skrócenie czasu oczekiwania dzieci z Siutkowa i Siutkówka na 

autobus po zajęciach lekcyjnych, wiąże się to z dodatkowym kursem autobusu. 

Komisja na wniosek Pani dyrektor stwierdziła, że konieczna byłaby wymiana dachu sali 

gimnastycznej i łącznika. 

 

Zespół Szkół w Brudnowie – dyrektor Tadeusz Szudzik   

Po spotkaniu z Panem dyrektorem zebrano następujące wniosek: 

1. Zakupić nowe meble do przedszkola. 

2. W budynku głównym szkoły remont korytarza i szatni. 

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego. 

 



str. 2 
 

 

Szkoła Podstawowa w Niszczewach – dyrektor Mirosława Grzegórska  

Pani dyrektor zgłosiła następujące potrzeby remontowe: 

1. W oddziale przedszkolnym wykonać boazerię ścian w stołówce. 

2. Dokończyć ogrodzenie przy stawie ok. 30 m. 

 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Z. Czajkowski 

o godz.13
20

 zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji: 

Zbigniew Czajkowski                          

                                                                                                                                 /Czajkowski Zbigniew/ 


