
 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.7.KO.2015     Waganiec, dnia 25.08.2015 r. 

 

Protokół Nr 7/2015 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 25 sierpnia 2015 roku 

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

___________________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Czajkowski, udział 

wzięli członkowie komisji, członkowie komisji Stałych Rady Gminy, Wójt Gminy Pan Piotr Kosik, 

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Różański. 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.1  
Przewodniczący Komisji - o godzinie 14

30
 otworzył posiedzenie komisji oświaty, i stwierdził, że zgodnie 

z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji oświaty, co wobec składu 

komisji wynoszącego 4 członków przyjętych uchwałą Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji.  

W posiedzeniu uczestniczą członkowie komisji oświaty w składzie:  

1) Czajkowski Zbigniew – przewodniczący komisji 

2) Stefański Wacław - zastępca przewodniczącego komisji 

3) Butlewski Dariusz – członek komisji 

4) Kołowrocki Mieczysław – członek komisji 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Wydzierżawienie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sierzchowie: 

a) wizytacja w obiekcie szkoły, 

b) zapoznanie się z treścią umowy. 

3. Analiza wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2015 roku. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

Ad.2  
Komisja dokonała wizytacji budynku po byłej szkole w Sierzchowie. 

Stwierdzono, że część budynku, która była dobudowana w latach 90-tych jest w znacznym stopniu 

zniszczona. Powodem jest przeciekający dach. 

Komisja zapoznała się z treścią projektu umowy na wydzierżawienie obiektu. 

Proponowany czynsz dzierżawy przez Wójta komisja zaopiniowała pozytywnie. 

Dzierżawca zobowiązał się dokonać koniecznych remontów na własny koszt, wobec powyższego komisja 

uważa, że jest zasadne zaproponowanie niskiego czynszu (około 2 tys. zł miesięcznie) przez Wójta. 

Projekt umowy stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.3 
Komisja dokonała analizy wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. 

Zwrócono uwagę na ściągalność zaległości podatkowych i opłat za wodę, wywóz śmieci. Czynności 

podejmowane w tej sprawie są mało skuteczne. 

 

Półroczne wykonanie budżetu komisja zaopiniowała pozytywnie. 

Ad.4 

Sprawy różne. 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Zbigniew Czajkowski 

o godz.16
30

 zamknął posiedzenie komisji. 

 

Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji: 

Zbigniew Czajkowski                                         

                                                                                                                   

  Czajkowski Zbigniew 


