
 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.5.KO.2018                                                                                                                         Waganiec, dnia 22.05.2018 r. 

Protokół Nr 5/2018 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 
 

odbytego w dniu 22 maja 2018 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. 

W posiedzeniu uczestniczyli również: wójt gminy – Piotr Kosik, przewodniczący rady gminy –

Jarosław Różański, skarbnik gminy – Danuta Roszko, Kierownik Centrum Usług Wspólnych – 

Żanna Kaniuka.  

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

przewodniczącego komisji. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji Oświaty Z.Czajkowski – o godzinie 13
00

 otworzył posiedzenie komisji 

i po powitaniu członków komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie  

w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego  

4 członków przyjętych uchwałą Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że komisja oświaty uczestniczy w składzie:  

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 oświaty przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Informacja o założeniach do projektów planów organizacyjnych szkół na rok 2018/2019. 

3. Analiza wykonania budżetu gminy Waganiec za 2017 rok. 

4. Informacja z pracy komisji oświaty za 2017 rok. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja oświaty jednogłośnie przyjęły proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Informacja o założeniach do projektów planów organizacyjnych szkół na rok 2018/2019. 

Komisja zapoznała się z planami organizacyjnymi szkół na rok 2018/2019, i uznała, że 

dyrektorzy szkół nie powinni mieć nadgodzin. 

 

Ad.3 

Analiza wykonania budżetu gminy Waganiec za 2017 rok. 

Komisja dokonała analizy wykonania budżetu gminy Waganiec za 2017 rok – opiniując 

wykonanie pozytywnie. 

 

Ad.4 

Informacja z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej za 2017 

rok. 

Komisja w 2017 roku odbyła 12 protokołowanych posiedzeń w tym 3 posiedzenia wspólne.  

W pierwszym kwartale komisja swoją działalność rozpoczęła od przygotowania planu 

pracy komisji na 2017 rok. 

 

 



 
 

 

 

Na pierwszym posiedzeniu przygotowano wnioski o stypendia sportowe, opiniowano projekty 

uchwał kierowanych do Rady Gminy. W kolejnych kwartałach komisja pracowała zgodnie  

z planem pracy przyjętym przez Radę Gminy. 

W drugim kwartale komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie sprawdzając działalność 

przedszkoli i szkół na terenie gminy Waganiec. 

Dokonano oceny wykonania budżetu za 2016 rok i przygotowano sprawozdanie z pracy komisji  

w minionym roku - 2016. 

W trzecim kwartale komisja zajmowała się oceną wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. 

Przed rozpoczęciem no0wego roku szkolnego komisja dokonała przeglądu placówek 

oświatowych na terenie Gminy Waganiec sprawdzają wykonanie planowanych remontów  

w poszczególnych szkołach. 

W czwartym kwartale komisja zajmowała się analizą wniosków złożonych przez 

dyrektorów szkół do projektu budżetu na 20118 rok, a następnie oceną projektu budżetu 

przedstawionego, przez Wójta Gminy. Komisja opiniowała również stawki podatkowe i opłaty na 

2018 rok. 

Komisja na spotkaniu z przedstawicielami Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik –

Waganiec”, Związku Emerytów i Rencistów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznała 

się z informacją na temat działalności tychże jednostek. 

Komisja Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej plan pracy zrealizowała 

w 60%.  

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

w Biuletynie Informacji Publicznej www.waganiec.biuletyn.net  

 

Ad.5 
Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.6 

Sprawy bieżące  

 

Ad.7 

Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Zbigniew Czajkowski  

o godz. 15
40 

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

Społecznej w dniu 22 maja 2018 r. 
 
Protokołował:                                                                                                   Przewodniczący Komisji: 

Zbigniew Czajkowski 

                                                                                                                              /Czajkowski Zbigniew/     

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

