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Protokół posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej  

 

Nr 16/2021 w dniu 19 października 2021 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:00 zakończono o godz. 17:15 

 

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. p. Karolina Krenz – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji:  

1. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2) Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego 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. Lista obecności stanowi załącznik nr 1                      

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2.   

Do protokołu 15/2021 z dnia 12 października 2021 r. nikt z obecnych nie zgłosił                        

poprawek. Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty – z głosem wstrzymującym się                    

osoby nieobecnej na ostatnim posiedzeniu Komisji tj.  pan Piotr Kaczmarek.  

 

Ad. 3.   

Komisja Edukacji (…) zapoznała się z informacją multimedialną, dot. stanu realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, którą przedstawiła pani Karolina Krenz                            

– kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
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Ww. informacja zawiera nw. dane w nw. zakresie:  

➢ Zadania oświatowe Powiatu Wągrowieckiego 

➢ Kadra nauczycielska  

➢ Zapewnienie obsługi administracyjnej  

➢ Informacja o przeprowadzonych remontach i zadaniach inwestycyjnych  

➢ Dotacje celowe z budżetu państwa  

➢ Inicjatywy, przedsięwzięcia wspomagające rozwój i promocję kształcenia w powicie 

wągrowieckim  

➢ Przebieg kształcenia, wychowania i opieki  

➢ Informacja o wynikach egzaminów ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

Pani Skarbnik przedstawiła wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze br., w tym:  

Ww. informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Pani Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 

➢ zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 

➢ zmiany WPF (Wieloletniej Prognozy Finansowej) Powiatu Wągrowieckiego na lata                         

2021 – 2035.   

 

Następnie pan Michał Piechocki – wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego omówił          

projekty nw. uchwał w sprawie:  

➢ wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 76, na okres dłuższy niż trzy 

lata, na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 

➢ wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Wągrowieckiego na rzecz Gminy Damasławek 

➢ ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2022 r. 

➢ ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających w 2022 r. 

➢ wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na XXXIV sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego.  

 

Ad. 5.   

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.  

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie 

Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.  

 

 

Niniejszy protokół zawiera 2 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) 
 


