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Protokół posiedzenia zdalnego 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

 

Nr 8/2021 w dniu 20 kwietnia 2021 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:00 zakończono o godz. 17:30 

 

 

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:  

1. Pani Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu  

2. Pani Edyta Owczarzak – dyrektor PCPR w Wągrowcu  

 

 

 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 7/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.   

Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty.  

 

Ad. 3.     

Pani Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu omówiła projekty nw. uchwał w sprawie:  

 emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania                           

i wykupu, 
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 szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania 

na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących 

Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną oraz wskazanie organów do  tego uprawnionych, 

 zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Wągrowieckiego na lata                       

2021-2035, 

  zmiany uchwały budżetowej  na 2021 rok. 

 

Pani Edyta Owczarzak – Dyrektor PCPR w Wągrowcu omówiła: 

 Sprawozdanie z  działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz efektów 

pracy  Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim                             

za rok 2020, 

 projekt uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Gołańczy, 

 projekt uchwały  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu.  

 

Następnie Pan Michał Piechocki – Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego omówił projekty 

nw. uchwał w sprawie:  

 udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Damasławek                    

na realizację zadania, 

 udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Wągrowiec                  

na realizację zadania, 

 udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Skoki            

na realizację zadania, 

 udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie miejskiej 

Wągrowiec na realizację zadania. 

Ww. uchwały dotyczą utylizacji azbestu w ww. gminach.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na XXIX sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego.  

 

 

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) 
 


