
 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.10.KO.2016                                                                                                                         Waganiec, dnia 24.08.2016 r. 

 

Protokół Nr 10/2016 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 24 sierpnia 2016 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 oświaty. 

 

Ad.1 
Przewodniczący komisji, o godzinie 9

00
 otworzył posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  

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

Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji  

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

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 Rady Gminy przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Przegląd obiektów szkolnych – wyjazd w teren.  

3. Przygotowanie szkól do nowego roku szkolnego 2016/2017 – baza, kadra, stan 

finansów, (remonty). 

4. Oświadczenia komunikaty. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamkniecie posiedzenia komisji. 

Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 i Ad. 3 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej wyjechała w teren do trzech 

palcówek szkolnych w celu zapoznana się przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 

2016/2017.  

 

W pierwszej kolejności odwiedziła Zespół Szkół w Zbrachlinie, informacji udzielała Dyrektor 

Violetta Smulska, w szkole tej stwierdzono wymianę poszycia dachowego na sali gimnastycznej. 

Ogólnie budynek przygotowany do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  

 

Następnym punktem przeglądu komisji była Szkoła Podstawowa w Niszczewach komisja została 

przyjęta przez Dyrektor Mirosławę Grzegórską na miejscu stwierdzono przecieki w dachu, 

podziurawioną blachę, porozłączane rynny. Powyższe usterki są do usunięcia w trybie pilnym  

w ramach gwarancji. Do usunięcia są także zacieki w salach lekcyjnych. 

 

Kolejnym i ostatnim punktem był Zespół Szkół w Brudnowie tam komisja wraz z Dyrektorem 

Tadeuszem Szudzikiem dokonała wizytacji szkoły. Był tam zaplanowany remont korytarza, 

który został wykonany. Budynek szkolny jest przygotowany do rozpoczęcia roku szkolnego. 



 
 

 

Ad.4 

Oświadczenia komunikaty - brak 

 

Ad.5 

Sprawy bieżące. 

Komisja w związku z remontem budynku po WPOZH w miejscowości Ariany również dokonała 

wizji lokalnej stwierdzając, że remonty dobiegają końca, jest tam przygotowywanych 11 

mieszkań na cele socjalne i wiejską świetlicę. Komisja stwierdza, że powstały tam bardzo ładne 

mieszkania oraz pozytywnie zaopiniowała przebieg remontów. 

 

Komisja zapoznała się również z wnioskiem Zespołu Szkół w Zbrachlinie i wnioskiem Rady 

Zespołu Szkół w Zbrachlinie w sprawie przyznania stypendium naukowego dla Patrycji 

Chlewickiej, uczennicy Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie - wnioski stanowią załącznik do 

protokołu. 

 

Ad 6 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Z. Czajkowski o godz. 

13
00

 zamknął posiedzenie. 
 

 

Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji: 

Zbigniew Czajkowski                          

                                                                                                                                 /Czajkowski Zbigniew/     


