
 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.8.KO.2018                                                                                                                         Waganiec, dnia 04.09.2018 r. 

Protokół Nr 8/2018 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 
 

odbytego w dniu 4 września 2018 roku 

w sali nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11 

_______________________________________________________________________________ 

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

zastępca przewodniczącego komisji Wacław Stefański. 

W posiedzeniu uczestniczyli również: Kierownik Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu – 

Radosław Romański.  

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

przewodniczącego komisji. 

 

Ad.1 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty W.Stefański – o godzinie 6
30

 otworzył posiedzenie 

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

w posiedzeniu uczestniczy 3 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 (nieobecny) 

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. Wyjazd w teren – wizytacja przejazdu gminnego autobusu szkolnego, przystanków oraz 

ilości dzieci dowożonych.  

3. Wyjazd do Miejsc Pamięci Narodowej na terenie gminy Waganiec. 

4. Spotkanie z Kierownikiem Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

Ad.2  

Wyjazd w teren – wizytacja przejazdu gminnego autobusu szkolnego, przystanków oraz 

ilości dzieci dowożonych.  

 

Komisja Oświaty w związku z awarią autokaru szkolnego nie dokonała wizji w terenie 

dotyczącej przejazdu tego autokaru, natomiast zapoznała się z zestawieniem przejazdu tego 

autokaru – stanowi ono załącznik do protokołu. 

 

I kurs – przejazdu gminnego autokaru szkolnego z Wagańca o godz. 6
45 

- trasa: Sierzchowo, 

Konstantynowo, Osówka, Kruszynek. Ilość dzieci dowożonych 31 uczniów.  

II kurs – przejazdu gminnego autokaru szkolnego z Józefowa o godz. 7
26 

- trasa: Ariany, 

Niszczewy, kolonia Święte, Śliwkowo, Stannowo, Michalinek, Wiktoryn. Ilość dzieci 

dowożonych 30 uczniów. 

 

Komisja Oświaty wnosi do Wójta Gminy i Rady Gminy o rejonizację obwodów szkolnych  

i zmiany systemu dowożenia dzieci. 

 

 



 
 

 

 

 

Ad.3 

Wyjazd do Miejsc Pamięci Narodowej na terenie gminy Waganiec. 

 

Komisja udała się do miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy Waganiec w związku  

z 79 rocznicą wybuchu II wojny światowej i złożyła symboliczne kwiaty na cmentarzu  

Parafialnym w Zbrachlinie, gdzie znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza. 

 

Komisja stwierdza, że władze gminy w sposób należyty dbają o to Miejsce Pamięci Narodowej.   

 

Ad.4 

Spotkanie z Kierownikiem Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu. 

 

Komisja Oświaty zaprosiła na posiedzenie komisji Pana Radosława Romańskiego Kierownika 

Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu w celu zapoznania się z przygotowaniami do otwarcia 

tego domu. 

 

Pan Kierownik przedstawił szczegółowo o rekrutacji i naborze osób chętnych do udziału  

w projekcie na pobyt do tego domu osób niesamodzielnych i starszych z terenu Gminy 

Waganiec – oferta Dziennego Domu Pobytu i Regulamin stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.5 
Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.6 

Sprawy bieżące – brak. 

 

Ad.7 

Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego Komisji Wacław 

Stefański o godz. 11
40 

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

Społecznej w dniu 4 września 2018 r. 
 
Protokołował:                                                                                                   Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

Wacław Stefański 

                        ………………………. 

                                                                                                                                         /Wacław Stefański/     


