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Protokół posiedzenia zdalnego 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

 

Nr 2/2021 w dniu 19 stycznia 2021 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:00 zakończono o godz. 16:55 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  
lp. imię i nazwisko  pełniona funkcja w komisji podpis 

1 2 3 4 

1. Liske Michał  Przewodniczący Komisji obecny 

2. Krystyna Urbańska  Wiceprzewodniczący Komisji  obecna 

3. Justyna Michalska  Sekretarz obecna 

4. Piotr Kaczmarek  Członek obecny 

5. Małgorzata Osuch  Członek obecna 

6. Michał Piechocki Członek obecny 

7. Andrzej Wieczorek Członek obecny 

8. Robert Woźniak  Członek obecny 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: – nie dotyczy.   

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: – nie dotyczy.   

 

 

 Porządek posiedzenia Komisji:  

1. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2) Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 

3. Opiniowanie materiałów na sesję.  

4. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy. 

5. Zakończenie posiedzenia komisji.  

 

 

 

Ad. 1.1. 

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia,                     

który został przyjęty jednomyślnie. 

 

 

Ad. 1.2.  

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum. Wszyscy członkowie byli obecni. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2.   

Do protokołu 19/2020 z dnia 12 stycznia 2021 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.   

Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty.  
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Ad. 3.     

Pan Michał Piechocki Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego przedstawił projekty uchwał            

w sprawie:  

 przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za                

2020 rok – ww. sprawozdanie będzie bardzo szczegółowo omawiana na najbliższej 

sesji przez merytorycznego kierownika 

 przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji  rządowej              

– dotyczące kwalifikacji wojskowej 

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z p. Kamilą  

Karowską – Gaudy – dot. pomieszczenia magazynowego o pow. ok. 6,25m2.  

 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na XXVI sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego.  

 

Przewodniczący komisji przeczytał pismo w sprawie zgłoszenia do prac komisji opiniującej 

wnioski o przyznanie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie (…). Komisja zgodnie 

zaproponowała p. Krystynę Urbańską do prac w ww. komisji.  

 

 

Ad. 4.     

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.  

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie 

Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.  

 

 

Niniejszy protokół zawiera 2 (dwie) strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza 

Komisji. 

 

 

O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie  

osobnym pismem.   

 

 
Protokolant 

 

 

 
…………………………………..……………. 

(Justyna Michalska) 

Przewodniczący Komisji 

 

 

 
…………………………………..……………. 

(Michał Liske) 
 


