
 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.8.KO.2015     Waganiec, dnia 28.08.2015 r. 

 

Protokół Nr 8/2015 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 28 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, Wójt Gminy Pan Piotr Kosik. 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.1  
Przewodniczący Komisji - o godzinie 9

00
 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. Przegląd obiektów szkolnych - wyjazd w teren. 

3. Sprawy różne. 

4. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

Ad.2  
Komisja dokonała przeglądu obiektów szkolnych pod kątem przygotowania do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego. 

1. W Zespole Szkół w Brudnowie stwierdzono, że prace remontowe zaplanowane na okres wakacji 

zostały wykonane w terminie. 

Dyrektor szkoły zgłaszał wnioski: 

- zaadaptowanie budynku (po ubikacjach) na magazyn, 

- zapotrzebowanie na 2 kosze na śmieci 1240 l, 

- potrzeba utworzenia ½ etatu sekretarki.  

Komisja pozytywnie odniosła się do przedstawionych potrzeb. 

 

2. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach stwierdzono, że zamierzone prace 

remontowe zostały wykonane i obiekt jest gotowy do przyjęcia uczniów z dniem 1 września. 

 

3. W Zespole Szkół im. I.J.Paderewskiego w Zbrachlinie, trwające prace nad wymianą pokrycia 

dachowego, dobiegają końca. Niewielkie opóźnienie było spowodowane dużymi upałami. 

Pozostałe prace malarskie są wykonane. Obiekt jest gotowy do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego. 

Wnioski: dokończenie dalszych remontów dyrektor zgłosi do projektu budżetu, na następny rok. 

Ad.3 
Sprawy różne. 

W tym punkcie uczestniczył Wójt Gminy. 

Komisja przekazała Wójtowi wnioski z przeglądu obiektów szkolnych. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Zbigniew Czajkowski 

o godz.14
30

 zamknął posiedzenie komisji. 

 

Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji: 

Zbigniew Czajkowski                                         

                                                                                                                   

  Czajkowski Zbigniew 


