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Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.3.KO.2016     Waganiec, dnia 01.03.2016 r. 

Protokół Nr 3/2016 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 1 marca 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, Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu Pani 

Mirosława Centkowska. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.1 
Przewodniczący Komisji - o godzinie 11

00
 otworzył posiedzenie komisji oświaty i po powitaniu 

gości i członków komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 3 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 (nieobecny) 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowanie 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

b) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. 

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 opiniowała uchwały: w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Waganiec, i w sprawie określenia kryteriów obowiązujących 

w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy 

gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec, wyjaśnień udzielała Pani 

M.Centkowska p.o.Kierownika ZOS w Wagańcu. 

Komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń i do projektów uchwał i przyjmuje je jednogłośnie.  

Ad.3  

Oświadczenia i komunikaty– brak.  

Ad.4 

Sprawy bieżące – brak.  

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Z. Czajkowski 

o godz.13
20

 zamknął posiedzenie. 
Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji: 

Zbigniew Czajkowski                          

                                                                                                                                 /Czajkowski Zbigniew/ 


