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Protokół Nr 5/2017 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 19 czerwca 2017 roku 

w sali nr 15 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.  

Przewodniczący komisji o godz. 9
00

 otworzył posiedzenie komisji. 

 

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

przewodniczącego komisji. 
 

Ad.1 

Przewodniczący 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. Przegląd obiektów szkolnych - wyjazd w teren.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Komisja rozpoczęła przegląd obiektów szkolnych na terenie gminy Waganiec od Zespołu Szkół 

im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie. Zapoznano się ze stanem przygotowań do remontów  

w okresie wakacyjnym. Wyłoniony został wykonawca remontu korytarza dolnego i klatki 

schodowej.  

Ponadto w okresie wakacji przeprowadzone zostaną gruntowe prace porządkowe budynków 

szkolnych i działki wokół budynków.  

 

Następnie komisja udała się do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach. 

Zaplanowano tam gruntowne prace porządkowe w oddziale przedszkolnym, a także planowana 

jest termoizolacja budynku i dobudowa ścianki. Na wykonanie tych prac ma się odbyć przetarg.  

Komisja stwierdziła, że usterki wadliwie wykonanego pokrycia dachowego na budynku szkoły  

w Niszczewach w dalszym ciągu nie zostały usunięte. Okres gwarancyjny zbliża się ku końcowi, 

wobec powyższego konieczne jest jak najszybsze wyegzekwowanie od wykonawcy napraw 

gwarancyjnych.  

 

Komisja zakończyła przegląd obiektów szkolnych w Zespole Szkół w Brudnowie. Zapoznano się 

z planami remontowymi na okres wakacji tj. remontem szatni wraz z meblami, adaptacją budynku 

po szaletach na magazynek gospodarczy (koszt około 1300,00 zł), naprawą kserokopiarki  

i lodówki (komisja wnioskuje do wójta o przyznanie środków finansowych na ten cel).  

 

 

 



 
 

 

 

 

Dyrektor zapoznał komisję z wynikami nauczania za mijający rok szkolny – zaobserwowano 

wzrost o 20% w stosunku do roku poprzedniego.  

 

Komisja dokona przeglądu szkół jeszcze pod koniec wakacji, sprawdzając wykonanie remontów  

i przygotowanie obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.   

 

Ad.3 

Sprawy bieżące. 

Brak. 

 

Ad.4 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Zbigniew Czajkowski  

o godz. 14
00 

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

w dniu 19 czerwca 2017 r. 

   

 
Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji: 

Czajkowski Zbigniew             

                                                                                                                   /Czajkowski Zbigniew/     


