
 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.11.KO.2017                                                                                                                         Waganiec, dnia 28.11.2017 r. 

 

 

Protokół Nr 11/2017 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 
 
 

odbytego w dniu 28 listopada 2017 roku 

w sali nr 10 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, skarbnik gminy – Danuta Roszko, 

sekretarz, kierownik ref. gospodarki komunalnej – Edward Musiał. 

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

przewodniczącego komisji. 
 

Ad.1 

Przewodniczący komisji oświaty – o godzinie 15
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. Projekt budżetu gminy Waganiec na 2018 rok – analiza, wnioski i opinia. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Przewodniczący komisji oświaty – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 

punktu tj. „Zaopiniowanie stawek opłat za odpady komunalne”, jako punkt 2. 

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli propozycje zmiany porządku obrad. 

 

Przewodniczący komisji oświaty poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z uwzględnioną 

poprawką. 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Zaopiniowanie stawek opłat za odpady komunalne. 

3. Projekt budżetu gminy Waganiec na 2018 rok – analiza, wnioski i opinia. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja oświaty jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Zaopiniowanie stawek opłat za odpady komunalne. 

 

Propozycje komisji: woda – 2, 96 zł; ścieki – 6, 13 zł; odpady segregowane – 11, 00 zł; odpady 

niesegregowane – 17, 00 zł; osady – 25, 00 zł za 1m
3
. 

 



 
 

 

Ad.3 

Projekt budżetu gminy Waganiec na 2018 rok – analiza, wnioski i opinia. 

 

Komisja zaproponowała utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  

w Brudnowie ze względu na duże ilości dzieci (27 osób), jednak przedszkolanka, nie jest w stanie 

prawidłowo sprawować opieki i nauki nad tak dużą grupą. 

W związku z tą propozycją konieczne będzie utworzenie drugiego etatu przedszkolanki (zatrudnienie 

drugiego nauczyciela wychowania przedszkolnego). 

Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. 

 

W dziale budowa dróg gminnych komisja proponuje wykreślenie zapisu: „Ułożenie nawierzchni 

bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej 160538C”. 

Wójt udzielił wyjaśnień i zapewniał, że w Zosinie nie będzie robiona nawierzchnia asfaltowa. 

Wobec powyższego komisja proponuje uchwalenie kwoty 400 tys. zł na utwardzenie dróg gminnych,  

a w stosownym terminie żeby rada gminy w odrębnej uchwale wskazała, które drogi za tą kwotę będą 

robione. 

 

Wójt zwrócił się do komisji o opinie na temat propozycji zakupu nowego samochodu towarowo – 

osobowego. 

Komisja wyraziła pozytywną opinię i jednocześnie proponuje doraźnie wyremontować uszkodzoną 

bagażówkę. 

    

Po przeanalizowaniu projektu budżetu w pozostałych działach nie wniesiono uwag. 

 

 

Ad.4 

Sprawy bieżące - brak. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Zbigniew Czajkowski  

o godz. 17
30 

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

w dniu 28 listopada 2017 r. 

   
Protokołował:                                                                                        Przewodniczący Komisji:  

Czajkowski Zbigniew                          

                                                                                                                   /Czajkowski Zbigniew/     


