
Rada Gminy Waganiec 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej 

Protokół nr 2/2019 

w dniu 29 stycznia 2019 r. i w dniu 4 lutego 2019 r. 

 

Obrady rozpoczęto 29 stycznia 2019 r. o godz. 15:30 i trwały do godz. 17:30, a zakończono  

w dniu 04.02.2019 r., które trwało od godz. 9:00 do godz. 12:30.  

Posiedzenie w dniu 29 stycznia 2019 r. miało się odbyć w sali narad budynku Urzędu Gminy, 

jednak z uwagi na prośbę rodziców ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach, 

odbyło się w świetlicy wiejskiej w Niszczewach.   

Posiedzenie w dniu 04 lutego 2019 r. odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Wagańcu. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków komisji oświaty. 

Obecni: 

1. Jan Bróżek 

2. Radosław Kłonowski 

3. Mieczysław Kołowrocki 

4. Wacław Stefański 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji jak na załączonej liście obecności do protokołu (zał. Nr 1) – 

stwierdzonej podpisem przewodniczącego komisji. 

 

W posiedzeniu udział wzięli również: Poseł na Sejm Łukasz Zbonikowski PIS, Wójt Gminy 

Piotr Kosik, Sekretarz Gminy Arkadiusz Żak, Przewodnicząca Rady Gminy Patrycja 

Smykowska, stałe komisje Rady Gminy, Klub Radnych „My Mieszkańcy”, Skarbnik Gminy 

Danuta Roszko, Kierownik Ref. Oświaty Żanna Kaniuka, Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Niszczewach Mirosława Grzegórska, Rada Rodziców, nauczyciele i rodzice Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach. 

 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

Posiedzenie otworzył Sekretarz Gminy Arkadiusz Żak. 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Orła 

Białego w Niszczewach w sprawie zasad funkcjonowania placówki. 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

2. Spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Orła 

Białego w Niszczewach w sprawie zasad funkcjonowania placówki. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec 

zapoznała się z następującymi materiałami, które (stanowią one załącznik Nr 2 do protokołu):  

- aktualną ilością dzieci w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej  

w Niszczewach,  

- ilością zatrudnionych nauczycieli, kosztami utrzymania szkoły i oddziału przedszkolnego  

w przeliczeniu na 1 ucznia w latach 2014 – 2018,  

- kosztami utrzymania Szkoły Podstawowej w przeliczeniu na 1 ucznia w latach 2014 – 2018 

- kosztami utrzymania oddziału przedszkolnego w przeliczeniu na 1 ucznia w latach 2014 – 

2018. 

Komisja otrzymała również od Rady Rodziców zestawienie argumentów ekonomicznych 

Wójta Gminy ujętych w artykule Gazety Aleksandrowskiej ze stycznia 2019 r. w sprawie 

zamiaru likwidacji szkoły i argumentów Rady Rodziców do tych zarzutów w oparciu o dane 

dostępne oraz w oparciu o Raport z ewaluacji problemowej Kuratorium Oświaty  

w Bydgoszczy – zestawienie sanowi załącznik Nr 3 do protokołu.  

 



Kserokopia artykułu z Gazety Aleksandrowskiej - stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Spotkanie dotyczyło dalszych zasad funkcjonowania przedmiotowej placówki oświatowej, 

obrady były burzliwe w związku z propozycją zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. 

Orła Białego w Niszczewach, przekształcenia jej w Gminne Przedszkole lub też utworzenia 

Stowarzyszenia i dalszego utrzymania szkoły w formie szkoły społecznej. 

Wywiązała się burzliwa dyskusja  

 

Spotkanie zakończyło się o godz. 17
30

 w świetlicy wiejskiej w Niszczewach. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Wacław Stefański zgodnie z wnioskiem członków komisji 

zamknął posiedzenie komisji w dniu 29.01.2019 r., które zakończyło się o godz. 17:30,  

i poinformował, że będzie ono wznowione w dniu 04.02.201 r. o godz. 9:00 w sali narad 

Urzędu Gminy w Wagańcu w celu kontynuowania tego tematu z Radą Rodziców niniejszej 

szkoły. 

 

Przewodniczący Komisja Oświaty Wacław Stefański wznowił obrady komisji przerwane  

w dniu 29.01.2019 r. i wznowione w dniu 04.02.2019 r. o godz. 9
00

, w ramach tego samego 

posiedzenia komisji, posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Wagańcu.  

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków komisji oświaty. 

Obecni: 

1. Jan Bróżek 

2. Radosław Kłonowski 

3. Mieczysław Kołowrocki 

4. Wacław Stefański 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji jak na załączonej liście obecności do protokołu (zał. Nr 1) – 

stwierdzonej podpisem przewodniczącego komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że do omówienia posiedzenia komisji 

pozostały następujące tematy: 

 

2. Spotkanie z Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach 

w sprawie zasad funkcjonowania placówki – II część. 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

W posiedzeniu udział wzięli również: Wójt Gminy Piotr Kosik, Sekretarz Gminy Arkadiusz 

Żak, Przewodnicząca Rady Gminy Patrycja Smykowska, Skarbnik Gminy Danuta Roszko, 

Kierownik Ref. Oświaty Żanna Kaniuka, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła 

Białego w Niszczewach. 

 

Ponownie powrócono do dyskusji nt. dalszych zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej  

w Niszczewach. 

Wójt Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy oraz Komisja Oświaty zaproponowali Radzie 

Rodziców niniejszej szkoły, że zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  

w Niszczewach można odłożyć o 1 rok tj. do lutego 2020 roku, jednak ze względu na małą 

ilość dzieci w szkole i względy ekonomiczne do tematu powróci się w 2020 roku do zamiary 

likwidacji tej szkoły. 

Zaproponowano również Radzie Rodziców rozwiązanie tego tematu poprzez rozważenie 

możliwości utworzenia przez rodziców stowarzyszenia, czyli szkoły społecznej.   

 



Wywiązała się dyskusja. 

 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Stanowisko Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Gminy 

Waganiec VIII kadencji w sprawie dalszych zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej 

im. Orła Białego w Niszczewach z dnia 29 stycznia 2019 r. i 04 lutego 2019 r. 

Komisja Oświaty po zapoznaniu się z informacjami „za i przeciw” odnośnie utrzymania 

szkoły wyraża swoją aprobatę dla rodziców, nauczycieli, ale przesłanki ekonomiczne 

spowodowały wypracowanie stanowiska, iż Komisja jest zgodna z zamiarem likwidacji 

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach (w wyniku głosowania 4 głosy „za” 

Jan Bróżek, Radosław Kłonowski, Mieczysław Kołowrocki, Wacław Stefański) – stanowisko 

stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 
W trosce o dobro dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  

w Niszczewach zobowiązuje Wójta Gmina Waganiec, aby zorganizował spotkania z Radą 

Rodziców szkoły i członków komisji oświaty, na temat zasad funkcjonowania przedmiotowej 

placówki oświatowej i wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie dalszego 

funkcjonowania szkoły. 

 

Komisja Oświaty proponuje odłożyć o 1 rok tj. do lutego 2020 roku zamiar likwidacji Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach i zaproponować, Radzie Rodziców niniejszej 

szkoły o możliwości podjęcia działań mających na celu utworzenie stowarzyszenia, tzw. 

szkoły społecznej od 01 września 2020 roku. 

Opinia Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Gminy 

Waganiec VIII kadencji – stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

4. Sprawy bieżące. 
Komisja Oświaty złożyła wniosek do Wójta Gminy o zorganizowanie spotkania z Radą 

Rodziców w trosce o dobro dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 

w Niszczewach w celu przygotowania wspólnego porozumienia na temat dalszych losów 

szkoły.  

  

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Wacław Stefański o godz. 12
30 

zamknął posiedzenie komisji oświaty. 

 

                           Przewodniczący Komisji Oświaty 

                       Wacław Stefański 

  

 

 

Przygotował(a): Iwona Marciniak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


