Protokół posiedzenia zdalnego
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Nr 10/2021 w dniu 18 maja 2021 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:00 zakończono o godz. 17:30
W posiedzeniu udział wzięli:
lp.
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pełniona funkcja w komisji
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Liske Michał
Krystyna Urbańska
Justyna Michalska
Piotr Kaczmarek
Małgorzata Osuch
Michał Piechocki
Andrzej Wieczorek
Robert Woźniak

Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

podpis
4

obecny
obecna
obecna
obecny
obecna
obecny
obecny
obecny

Nieobecni członkowie Komisji: nie dotyczy
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1. Pani Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu
2. Pani Agata Łasecka – referent Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia.
2) Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Opiniowanie materiałów na sesję.

3. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
4. 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
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

byli

obecni.

Ad. 2.
Do protokołu 9/2021 z dnia 11 maja 2021 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.
Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty. Pani Małgorzata Osuch i Pan Michał
Piechocki wstrzymali się od głosu, gdyż byli nieobecni na ostatnim posiedzeniu Komisji.
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Ad. 3.
Pani Agata Łasecka – referent Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym
na obszarze Powiatu Wągrowieckiego
Pani Danuta Królczyk Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz projekty uchwał w sprawie:
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata
2021 – 2035
 zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Następnie Pan Michał Piechocki omówił raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego
za 2020 rok oraz projekty uchwał w sprawie:
 zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym
na obszarze Powiatu Wągrowieckiego
 powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu .
Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na XXX 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.
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