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Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.9.KO.2016     Waganiec, dnia 23.06.2016 r. 

Protokół Nr 9/2016 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 
odbytego w dniu 23 czerwca 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 oświaty, Wójt Gminy Piotr Kosik. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.1 
Przewodniczący Komisji - o godzinie 12

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 i stwierdzenie quorum.  

2. Przygotowanie informacji z pracy komisji za 2015 rok. 

3. Informacja o planach organizacyjnych szkól na 2016/2017. 

4. Informacja o wstępnych wynikach egzaminów w szkołach podstawowych  

i gimnazjalnych. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 

Informacja z pracy komisji oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej za 2015 r. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, i Opieki Społecznej została powołana na 

podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec Nr I/7/14 z dnia 27 listopada 2014 roku, w składzie: 

Przewodniczący Komisji – Zbigniew Czajkowski 

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Wacław Stefański 

Członek Komisji – Mieczysław Kołowrocki 

Członek Komisji – Dariusz Butlewski. 

W roku 2015 komisja odbyła dwanaście protokołowanych posiedzeń, obecność członków 

komisji na posiedzeniach była 100%. Komisja pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy 

komisji na 2015 r. 

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2015 r. Komisja Oświaty przygotowała plan 

pracy komisji na 2015 rok. 

W dniu 30 marca 2015 roku opracowano sprawozdanie z pracy komisji za 2014 rok. 

Komisja zapoznała się również z kalendarzem imprez oświatowych, kulturalnych i sportowych 

na rok 2015. Dokonano wizji miejsc pamięci narodowej, znajdujących się na terenie Gminy 

Waganiec – grób żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej 1939 r. znajdujący się na 

cmentarzy parafialnym w Zbrachlinie oraz obelisk upamiętniający bombardowanie pociągu  

z żołnierzami z okolicy Wagańca w 1939 r. znajdujący się przy dworcu PKP w Wagańcu. 
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W dniu 11 maja 2015 roku, komisja wyjechała w teren w celu dokonania przeglądu 

obiektów szkolnych, zapoznała się z informacją z działalności przedszkoli oraz stanie 

technicznym placów zabaw. Zapoznała się również z analizą funkcjonowania Gminnego 

Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Następne posiedzenie odbyło się w dniu 2 czerwca 2015 roku komisja dokonała analizy 

wykonania budżetu gminy za 2014 r. stwierdzono, że budżet został wykonany zgodnie  

z uchwałą budżetową. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 

r. Zapoznano się z informacją 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.  

 W dniu 21 lipca 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy, 

na którym zajmowano się tematem wydzierżawienia budynku po byłej szkole podstawowej  

w Sierzchowie oraz z opinią prawną na temat możliwości zwoływania wspólnych posiedzeń 

Komisji Stałych Rady Gminy. Komisje zapoznały się z informacją nt. budowy wiatraków na 

terenie gminy Waganiec. 

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 4 sierpnia 2015 roku, odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami Zarządu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wagańcu. Komisja 

Oświaty przyjęła informację na temat działalności Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

na terenie gminy Waganiec. 

Komisja zapoznała się z informacja o wstępnych wynikach egzaminów w szkołach 

podstawowych i gimnazjum. Po uzyskanej informacji, Komisja stwierdziła, że te wyniki nie są 

zadawalające konieczne są programy naprawcze w szkołach. 

W dniu 25 sierpnia 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady 

Gminy Wydzierżawienie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sierzchowie, komisje odbyły 

wizytację w obiekcie szkoły oraz zapoznały się z treścią umowy. 

Dokonano analizy wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2015 roku. Półroczne 

wykonanie budżetu komisja zaopiniowała pozytywnie. 

Następne posiedzenie było wyjazdowe i odbyło się w dniu 28 sierpnia 2015 roku, dokonano 

przeglądu obiektów szkolnych. 

W dniu 26 października 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady 

Gminy, omówiono sprawy kierowane na obrady VII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. 

Zapoznano się z prezentacją Prezesa GKS Sadownik – Waganiec na temat działalności Klubu. 

W dniu 24 listopada 2015 roku odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady 

Gminy, na którym pracowano nad analizą i opiniowaniem stawek podatkowych na 2016 r. Po 

analizie Komisja jednogłośnie przyjęła stawki podatkowe na 2016 rok. 

Na kolejnym wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady w dniu 8 grudnia 2015 roku, 

pracowano nad analizą projektu budżetu Gminy Waganiec na 2016 r. Po zapoznaniu się 

propozycjami Wójta do projektu budżetu Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła projektu 

budżetu Gminy Waganiec na 2016 r. 

Na ostatnim posiedzeniu komisji w dniu 22 grudnia 2015 roku, wspólnie z pozostałymi komisjami 

Rady Gminy analizowano ponownie projekt budżetu Gminy Waganiec na 2016 r., były to 

autopoprawki do budżetu, które komisja przyjęła jednogłośnie. Komisje zapoznały się również  

z projektami uchwał na IX sesje Rady Gminy. 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, i Opieki Społecznej został zrealizowany 

w 2015 r. 

W posiedzeniach komisji uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, Skarbnik 

Gminy, Kierownik ZOS w Wagańcu, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Patologii Społecznej, Prezes GKS „Sadownik – Waganiec”, Prezes Emerytów  

i Rencistów w Wagańcu. 

 

Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Waganiec  

w Biuletynie Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  

 

 

http://www.waganiec.biuletyn.net/
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Ad.3 

Komisja zapoznała się z organizacją pracy szkół na rok szkolny, 2016/2017 która stanowi 

załącznik do protokołu. Materiały przygotowała Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Mirosława 

Centkowska. 

 

Wnioski komisji: zbyt duża liczba zatrudnionych nauczycieli w stosunku do liczby uczniów 

szczególnie w szkole podstawowej w Niszczewach. Komisja zauważa spadek liczby uczniów w 

poszczególnych szkołach. W szkole podstawowej w Niszczewach liczba uczniów w klasie III to 

3 osoby (rozważyć ten problem dokonując analizy liczebności uczniów w klasach pod koniec 

sierpnia).     

 

Ad.4 

Komisja przeanalizowała wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku i stwierdziła, że  

w porównaniu z pozostałymi gminami powiatu aleksandrowskiego wyniki nauczania są bardzo 

słabe. Arkusze wyników egzaminów stanowią załącznik do protokołu - materiały przygotowała 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Mirosława Centkowska. 

 

Ad.5 

Wójt pan Piotr Kosik poinformował komisję o spotkaniu grupy około 20 kibiców Sadownika-

Waganiec dotyczącego rozgrywek w V lidze w sezonie 2016/2017. 

Komisja w pełni akceptuje działania wójta w tym temacie.  

 

Ad.4 

Sprawy bieżące – brak.  

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Z. Czajkowski 

o godz.14
20

 zamknął posiedzenie. 

 
Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji: 

Zbigniew Czajkowski                          

                                                                                                                                 /Czajkowski Zbigniew/ 


