
 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.6.KO.2018                                                                                                                         Waganiec, dnia 03.07.2018 r. 
Protokół Nr 6/2018 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  
Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 3 lipca 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 uczestniczył również wójt gminy – Piotr Kosik.  
Obecni na posiedzeniu jak na załączonej liście obecności do protokołu - stwierdzonej podpisem 
przewodniczącego komisji. 
 
Ad.1 
Przewodniczący Komisji Oświaty Z.Czajkowski – o godzinie 900 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. Wyjazd w teren w celu dokonania wizji lokalnej w budynkach szkolnych  

i przedszkolnych. 
3. Omówienie z dyrektorami szkół przygotowań do remontów w okresie wakacyjnym.  
4. Oświadczenia i komunikaty. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja oświaty jednogłośnie przyjęły proponowany porządek posiedzenia. 
 
Ad.2 i 3  
Wyjazd w teren w celu dokonania wizji lokalnej w budynkach szkolnych i przedszkolnych. 
Omówienie z dyrektorami szkół przygotowań do remontów w okresie wakacyjnym.  
 
W Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie głównie prace remontowe mają być 
przeprowadzone na I piętrze. Wykonawca został wyłoniony i wkrótce rozpoczną się prace 
remontowe. Również w budynku przedszkola maja być przeprowadzone drobna prace 
remontowo – murarskie.   
 
W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach planowane są drobne prace remontowe 
w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 
 
W Zespole szkół w Brudnowie komisja zapoznała się z planem remontów do wykonania podczas 
wakacji. Wykonawca prac remontowych został wyłoniony. 
 
Komisja ustaliła, ze kolejne wyjazdowe posiedzenie komisji odbędzie się pod koniec wakacji  
w celu sprawdzenia realizacji planów remontowych w szkołach.   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Ad.4 
Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 
 
Ad.6 
Sprawy bieżące  
 
W sołectwie Brudnowo komisja zwizytowała również świetlice wiejską w Brudnowie  
i zapoznała się z przebiegiem inwestycji „Budowy świetlicy wiejskiej” trwały prace 
wykończeniowe wewnątrz świetlicy.  
 
Ad.7 
Zamknięcie posiedzenia komisji. 
 
Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Zbigniew Czajkowski  
o godz. 1240 zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej w dniu 22 maja 2018 r. 
 
Protokołował:                                                                                                   Przewodniczący Komisji: 
Zbigniew Czajkowski          
                                                                                                                              /Czajkowski Zbigniew/     


