
Rada Gminy Waganiec 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Protokół nr 2/2019 

w dniu 29 stycznia 2019 r. 

 

Obrady rozpoczęto 29 stycznia 2019 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 17:30 tego samego 

dnia, posiedzenie 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.   

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków komisji. 

Obecni: 

1. Iwona Góralska 

2. Jan Kłos  

3. Jadwiga Michalska  

4. Stanisław Zimecki 

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, Przewodnicząca Rady Gminy Patrycja Smykowska, radni ze stałych komisji 

Rady Gminy, radni z Klubu Radnych „My Mieszkańcy”, Sekretarz Gminy Arkadiusz Żak, 

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. 

Otwarcia posiedzenia dokonał 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. 

 

Na tym spotkaniu wywiązała się burzliwa dyskusja na temat dalszego funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała się z 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 oraz kosztami utrzymania oddziału przedszkolnego  

w przeliczeniu na 1 ucznia w latach 2014 – 2018– zestawianie stanowi załącznik Nr 2 do 

protokołu. 



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. 

 

 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęła stanowisko o zamiarze likwidacji Szkoły 

Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach, w wyniku głosowania przy 2 głosach „za”  

(Stanisław Zimecki, Iwona Góralska) i 2 głosach „przeciw” (Jadwiga Michalska i Jan Kłos). 

Uzasadniając tym, że jednostki samorządowe muszą dbać o to, by racjonalnie gospodarować 

swoimi finansami, uwzględniając interesy zarówno gminy, jak i rodziców uczniów, a także 

biorąc pod uwagę to, iż w szkole naukę miałaby kontynuować mała liczba dzieci komisja nie 

jednogłośnie postanowiła przyjąć takie stanowisko.  

Komisja zwraca się do Wójta Gminy, aby zaproponował rodzicom możliwość utworzenia 

stowarzyszenia, i poprowadzenia szkoły społecznej. 

 

4. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji S.Ziemcki – podał do protokołu informację, że komisja rolnictwa 

w dniu 17 stycznia 2019 roku otrzymała pisemną prośbę od Pana Karola Szudzik i Pana 

Marcina Szudzik zam. Przypust w sprawie zorganizowania spotkania z Wójtem Gminy, 

Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz radnymi Rady Gminy Waganiec odnośnie 

planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich – tuczarni  

w Przypuście. 

Wójt Gminy i radni oraz komisja rolnictwa zostali powiadomieni o spotkaniu, które 

odbyło się w dniu 31 stycznia 2019 r. godz. 15.30 na Przypuście w celu zapoznania się z już 

istniejącym budynkiem, który działa na podobnych rozwiązaniach.  

 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Stanisław Zimecki 

zamknął posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 29 stycznia 2019 r.  

o godz. 17
30

 

Przewodniczący Komisji: 

Stanisław Zimecki 

 

 
Przygotował(a): Iwona Marciniak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 

 

 

  

  


