
 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.6.KO.2017                                                                                                                         Waganiec, dnia 28.08.2017 r. 

 

Protokół Nr 6/2017 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 28 sierpnia 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. 

W posiedzeniu uczestniczyli również: Wójt Gminy – Piotr Kosik oraz Skarbnik Gminy – Danuta 

Roszko. 

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. Informacja z działalności przedszkoli oraz stanie technicznym placów zabaw – wyjazd       

      w teren. 

3. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 - baza, kadra, stan 

finansów, (remonty) – wyjazd w teren. 

4. Zapoznanie się projektami uchwał kierowanymi na obrady XXVII Sesji Rady Gminy  

      Waganiec w dniu 30.08.2017 r. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Informacja z działalności przedszkoli oraz stanie technicznym placów zabaw – wyjazd  

w teren. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 - baza, kadra, stan finansów, 

(remonty) – wyjazd w teren. 

 

Komisja dokonała inspekcji budynków szkół sprawdzając czy szkoły są przygotowane do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018: 

 

1. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zespole Szkół im. I. Jana Paderewskiego  

w Zbrachlinie – zamierzone prace remontowe zostały wykonane, w szkole wykonywane 

były prace porządkowe. 

Pismo od Pani Dyrektor Vilolety Smulskiej z informacją na temat podjętych remontów oraz 

prac na terenie placówki podczas przerwy wakacyjnej – stanowi załącznik do protokołu. 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach  

Załącznik do protokołu stanowi pisemny wykaz prac remontowych wykonywanych  

w szkole w okresie wakacji przedstawiony przez dyrektora szkoły. 

 

 



 
 

 

 

Komisja stwierdziła, że prace przedstawione w wykazie zostały wykonane. 

Ponadto komisja stwierdziła, że trzy prace nie zostały wykonane, a mianowicie: 

zanieczyszczone rynny dachowe, wyrastające z nich krzewy, niepomalowany sufit w sali 

gimnastycznej oraz nie odbył się przetarg na wykonanie – rozbudowę oddziału 

przedszkolnego. 

 

Ad.3 

Szkoła Podstawowa w Brudnowie – zamierzone prace remontowe zostały wykonane. 

Wykaz prac stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.4 

Zapoznanie się projektami uchwał kierowanymi na obrady XXVII Sesji Rady Gminy Waganiec  

w dniu 30.08.2017 r. 

 

Komisja dokonała analizy projektów uchwał kierowanych na XXVII sesję Rady Gminy. 

1. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Brudnowie. 

2. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Zbrachlinie.  

3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.  

4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu nr 23 w budynku Ariany 26 

i części dachu budynku Ariany 26 na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy. 

5. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji. 

6. w sprawie wystąpienia Gminy Waganiec ze Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”. 

7. w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Waganiec, ul. Dworcowa 9 oraz 

nadania jej statutu. 

8. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług Wspólnych  

w Wagańcu.  

9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec. 

 

Stwierdzono, że skarga na działalność Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu jest 

zasadna - kserokopia skargi stanowi załącznik do protokołu. 

 

Po rozpatrzeniu skargi na działalność wójta stwierdzono, że niektóre punkty tej skargi są zasadne, 

a mianowicie nierzetelność wykonania drogi w Bertowie (brak zjazdów do posesji) - kserokopia 

skargi stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.5 

Sprawy bieżące. 

Brak. 

 

Ad.6 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Zbigniew Czajkowski  

o godz. 14
00 

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

w dniu 28 sierpnia 2017 r. 

   

 
Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji:  

Czajkowski Zbigniew                                                                                                                  

                                                                                                                   Czajkowski Zbigniew    


