
 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.4.KO.2017                                                                                                                         Waganiec, dnia 11.04.2017 r. 

 

 

 

Protokół Nr 4/2017 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 11 kwietnia 2017 roku 

w sali nr 10 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11 

_______________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, przewodniczył 

przewodniczący komisji Zbigniew Czajkowski, udział wzięli członkowie komisji oświaty  

i o godz. 14
00

 otworzył posiedzenie komisji. 

 

Obecni na posiedzeniu jak na załączonej liście obecności do protokołu - stwierdzonej podpisem 

przewodniczącej komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: Wójt Gminy – Piotr Kosik, Skarbnik Gminy – Danuta 

Roszko.  
 

Ad.1 

Przewodniczącej komisji stwierdził, że komisja oświaty uczestniczy w składzie:  

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 oświaty przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Ocena wykonania budżetu gminy Waganiec za 2016 rok. 

3. Przygotowanie informacji z pracy komisji za 2016 rok. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Komisja po przeanalizowaniu informacji z wykonania budżetu gminy Waganiec za 2016 rok 

stwierdza, że budżet został wykonany prawidłowo i w pełni popiera wniosek komisji rewizyjnej o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

Wyjaśnień udzielała Pan Piotr Kosik Wójt Gminy oraz Pani Danuta Roszko Skarbnik Gminy. 

 

Ad.3 

Informacja z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej za 2016 

rok 

 

Komisja w 2016 r. odbyła 14 protokołowanych posiedzeń w tym 4 posiedzenia wspólne. 

W pierwszym kwartale Komisja odbyła 4 posiedzenia. Zajmowała się przygotowaniem 

planu pracy Komisji na 2016 r., przygotowaniem wniosków o stypendia sportowe, opiniowaniem 

projektów uchwał kierowanych do Rady Gminy.  

W drugim kwartale Komisja odbyła 5 posiedzeń. Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie 

sprawdzając działalność przedszkoli i stan techniczny placów zabaw. 

Komisja zapoznała się z działalnością GKS „SADOWNIK – WAGANIEC” w I półroczu 2016 r. 

została przyjęta obszerna informacja Prezesa Klubu GKS. 

Przed sesją absolutoryjną Komisja przeanalizowała wykonanie budżetu za 2015 r.  

 



 
 

 

 

Na posiedzeniu 23 czerwca 2016 r., Komisja analizowała plany organizacyjne szkół na 2016/2017 

r. oraz wyniki egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

W trzecim kwartale Komisja odbyła dwa posiedzenia. Przed rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego Komisja dokonała przeglądu obiektów szkolnych i sprawdzając stan szkół do 

rozpoczęcia nauki. Na kolejnym posiedzeniu Komisja pracowała nad analizą wykonania budżetu 

za I półrocze oraz opiniowaniem projektów uchwał.  

W czwartym kwartale Komisja odbyła trzy posiedzenia. Tematem posiedzeń było: 

opiniowanie stawek podatkowych, rozpatrzenie skargi, analiza projektu budżetu na 2017 r. oraz 

informacyjne spotkanie z Prezesem GKS, analizą projektu budżetu po uwzględnieniu wniesionych 

poprawek.  

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

w Biuletynie Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  

 

Ad.4 

Sprawy bieżące. 

Brak. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Zbigniew Czajkowski  

o godz. 16
00 

zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 

w dniu 11 kwietnia 2017 r. 

   

 
Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji: 

Czajkowski Zbigniew                                                                                                                   

                                                                                                                    /Czajkowski Zbigniew/     

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

