
 
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Opieki Społecznej 

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

BR.0012.7.KO.2018                                                                                                                         Waganiec, dnia 23.08.2018 r. 

Protokół Nr 7/2018 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  

Zdrowia i Opieki Społecznej VII kadencji Rady Gminy Waganiec 
 

odbytego w dniu 23 sierpnia 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. 

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

przewodniczącego komisji. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji Oświaty Z. Czajkowski – o godzinie 8
50

 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 

2) Stefański Wacław - z-ca przewodniczącego komisji 

3) Kołowrocki Mieczysław – członek komisji 

4) Butlewski Dariusz – członek komisji (nieobecny). 

 

Następnie przewodniczący komisji oświaty przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Wyjazdowe posiedzenie do placówek oświatowych na terenie gminy – ocena 

przygotowania do nowego roku szkolnego. 

3. Spotkanie z Kierownikiem Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja oświaty jednogłośnie przyjęły proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Wyjazdowe posiedzenie do placówek oświatowych na terenie gminy – ocena przygotowania 

do nowego roku szkolnego. 

 

Komisja odbyła posiedzenie do trzech szkół znajdujących się na terenie Gminy Waganiec. 

Celem wizyty w szkołach było sprawdzenie przygotowanie budynków szklonych  

i przedszkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

1. Szkoła Podstawowa im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie.  

Spotkanie odbyło się w obecności Pani dyrektor ustępującej Violetty Smulskiej i Pani dyrektor 

wybranej w drodze konkursu na stanowisko Anny Kwapińskiej, która przejmuje obowiązki 

dyrektora w szkole od 01.09.2018 r. 

Prace remontowe dobiegały do końca. Prace porządkowe w pozostałej części budynku 

wykonano. W budynku przedszkola zaplanowane prace remontowe również wykonano. 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach. 

W budynku szkolnym zaplanowane prace wykonano, prace porządkowe również wykonano. 

Komisja zwróciła uwagę na zły stan dachu na budynku szkolnym, istnieje konieczność 

wykonania ponownego remontu dachu. 

 



 
 

 

 

 

3. Szkoła Podstawowa w Brudnowie. 

Prace remontowe zaplanowane na okres wakacji wykonano. Prace porządkowe również 

wykonano, budynek przygotowany o rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Ad.3 

Spotkanie z Kierownikiem Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu. 

 

Po powrocie do Urzędu Gminy komisja zapoznała się stanem przygotowań lokalu na świetlicę 

dziennego pobytu. 

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. 

 

Komisja stwierdziła, że pierwszy termin otwarcia planowany na dzień 01.09.2018 r. nie będzie 

dotrzymany. Prace są daleko zaawansowane.  

Natomiast drugi termin 15.09.2018 r. zakończenie prac remontowych będzie trudny do 

dotrzymania. 

 

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.5 

Sprawy bieżące – brak  

 

Ad.7 

Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Zbigniew Czajkowski  

o godz. 13
20 

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

Społecznej w dniu 23 sierpnia 2018 r. 
 
Protokołował:                                                                                                   Przewodniczący Komisji: 

Zbigniew Czajkowski               

/Czajkowski Zbigniew/     


