
Protokół posiedzenia Komisji Finansów,  
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 

 
Nr 8/2022  w dniu 16-05-2022r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  17.00  zakończono o godz.19.30 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Wiesław Ewertowski 
- Przewodniczący Komisji 

obecny 

2 Andrzej Wieczorek 
- Wiceprzewodniczący Komisji 

obecny 

3 Iwona Tyll 
 - SEKRETARZ Komisji 

 

obecna 

4 Łukasz Wachowiak nieobecny 

5 Michał Piechocki obecny 

6 Jerzy Springer obecny 

7 Irena Szewczykowska obecna 

8 Bogdan Fleming 
 

nieobecny 

 
 
 
 
 
 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 

1. Łukasz Wachowiak 

2. Bogdan Fleming 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Zbigniew Smoliński – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Stan zaawansowania budowy hali sportowej przy ZS Nr 1 w Wągrowcu. 

Przedstawienie bazy lokalowej oraz zaplecza dydaktycznego szkoły. 

1.3. Działalność Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego 

„Komunikacja”. 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.5. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

2.   OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ   
       KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW. 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.   SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Posiedzenie Komisji wyjazdowe rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław 

Ewertowski, który powitał wszystkich obecnych członków i gości.  

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został 

przyjęty przez Komisję. 

 

Pierwszy głos zabrał Pan Zbigniew Smoliński Dyrektor szkoły i omówił bazę 

lokalową oraz zaplecze dydaktyczne szkoły. W szkole znajduje się dużo pracowni, 

różnego rodzaju min. Informatyczna, mechatroniczna, fryzjerska, kosmetyczna, 

logistyczna, ekonomiczna, fototechniczna, krawiecka, technologia żywienia, 

architektura krajobrazu, pracownie językowe i pracownie zawodowe. Wszystkie 

pracownie są dobrze wyposażone. Na ich stanie znajdują się różne zestawy 

edukacyjne związane z dana branżą. Wykaz ten zawarty jest w załączniku Nr 1 do 

niniejszego Protokołu. 

Dyrektor wspomniał również o przygotowaniu szkoły do egzaminów zawodowych. 

Wyposażenie szkoły na egzaminy to koszt około 7tys. zł. Dyrektor wspomniał również, 

ze środki, które są pozyskiwane z różnych projektów są bardzo potrzebne. 

Rozmawiano również o najbliższym naborze uczniów, który jest bardzo duży w tym 

roku.  
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Jednak szkoła jest przygotowana pod względem pomieszczeń i sprzętu. Jedno 

zagrożenie, które może wystąpić to brak nauczycieli np. grafików, informatyków. 

Zespół Szkół Nr 1 jest jedyna szkoła w powiecie wągrowieckim, która przyjmuje 

również osoby niepełnosprawne. Kształcimy 5 takich osób. Obowiązkiem dyrektora 

jest zatrudnienie pomocy lub nauczyciela wspomagającego. 

Następnie Pan Dyrektor omówił sprawy dotyczące postawienia balonu. Do tej pory 

zgłosiły się cztery firmy, ale koszty były bardzo wysokie i przewyższały planowane. W 

związku z tym przetarg nie został rozstrzygnięty. Drewno zdjęte z namiotu jest 

zabezpieczone tzn. przykryte plandeką. 

W dalszej części Dyrektor omówił sprawy dotyczące budowy hali, która w obecnej 

chwili ma być przykryta dachem. Jednak inwestycja ta boryka się tez z różnymi 

utrudnieniami np. sprawy odwodnienia terenu. Generalnie prace na placu budowy 

trwają cały czas. Pracuje mała liczba pracowników bo tylko 9 osób. Trudno przewidzieć 

odbiór końcowy (może  grudzień 2022r.).  

 Kolejny temat dzisiejszego posiedzenia czyli Sprawozdanie za 2021 rok z pracy 

Zarządu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w 

Wągrowcu omówił Pan Michał Piechocki Wicestarosta Powiatu i stanowi ono 

załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu. 

 

W końcowej części posiedzenia Komisja zwiedziła obiekt budowy hali sportowej, 

który jest w zaawansowanej budowie.  

 

 

4.     ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 
 
4.1 Zapytania 
-------------------------------------- 

 
4.2   Opinie 
-------------------------------------- 
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     4.3  Stanowiska. 

 
--------------------------------------------- 

4.4  Wnioski 
 

-------------------------------------------- 
 
 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

 
Na tym zakończono posiedzenie wyjazdowe Komisji Finansów, Obszarów 

Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy. 

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodniczący Komisji:  

                   Iwona Tyll           Wiesław Ewertowski 
 

 

 


