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Protokół posiedzenia zdalnego 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

 

Nr 7/2022 w dniu 12 kwietnia 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:00 zakończono o godz. 16:45 

 

 

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 Osłuch  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. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie informacji o wysokości ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 

2022 oraz ocena wykorzystania budżetu za rok 2021. 

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 6/2022 z dnia 22 marca 2022 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.              

Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty.  

 

 



str. 2 
 

 

Ad. 3.     

Pani Karolina Krenz – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła w formie 

multimedialnej Informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej za 2022 r.                     

oraz wykonanie budżetu za 2021 rok. 

Komisja analizowała nw. zagadnienia dotyczące: 

➢ kwoty ostatecznej subwencji na 2022 rok w porównaniu do otrzymanej subwencji  

w 2021 roku  

➢ zmian sposobu finansowania szkół w subwencji na 2022 rok  

➢ wskaźników zmniejszających i zwiększających subwencję na rok szkolny 

2021/2022 

➢ różnic w naliczaniu subwencji dla szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat 

Wągrowiecki jest organem prowadzącym  

➢ rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i kryterium podziału  

 

Następnie p. kierownik przedstawiła wykonanie budżetu Powiatu w zakresie edukacji                               

za 2021 rok, w zakresie: wydatków i dochodów, otrzymanych dotacji, wykonania planów 

finansowych w2021 r. z podziałem na typy szkół i palcówek, rezerwy celowej                            

oraz udzielonych dotacji dla szkół niepublicznych.  

 

Komisja zapoznała się również z formami dokształcania nauczycieli oraz Powiatowym 

programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.  

 

Ponadto Pan Michał Piechocki Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego przedstawił bieżącą 

sytuację finansową szkół oraz stan prac inwestycyjnych dot. budowy pełnowymiarowej              

hali sportowej w ZS Nr 1.  

 

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 

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) 
 


