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Protokół posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

 

Nr 11/2022 w dniu 21 czerwca 2022 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 nieobecny 

7. Andrzej Wieczorek Członek obecny 

8. Robert Woźniak  Członek obecny 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji:  

1. p. Michał Piechocki.  

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

1. p. Iwona Brudz – dyrektor Bursy szkolnej Nr 1 w Wągrowcu  

2. p. Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu  

 

  

 

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. Informacja o realizacji zadań i stanie bazy materialnej Bursy Szkolnej nr 1                          

w Wągrowcu. 

4. Opiniowanie materiałów na sesję.  

5. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy. 

6. 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. Nieobecny był p. Michał Piechocki.                     

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 2.   

Do protokołu 10/2022 z dnia 23 maja 2022 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.              

Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty.  

 

Ad. 3.     

Pani Iwona Brudz – dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu przedstawiła Informację                                            

o realizacji zadań i stanie bazy materialnej placówki.  

 

Komisja analizowała realizację zadań i stan bazy materialnej w tym w szczególności: 

➢ zapewnienia opieki i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza              

miejscem stałego zamieszkania,   

➢ zapewnienia wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, 

całodobową opiekę, wychowanie, warunków do nauki, pomoc w nauce, warunków                 

do rozwijania zainteresowań, warunków umożliwiających uczestnictwo w kulturze, 

sporcie i turystyce,  

➢ organizacją czasu wolnego wychowanków Bursy, 

➢ organizacją zajęć wychowawczych, profilaktycznych i różnych spotkań w ciągu roku,  

➢ działań podjętych przez Młodzieżową Radę Bursy oraz Bursowe Koło Wolontariatu,  

➢ z realizacją projektów edukacyjno – wychowawczych,  

➢ dostosowaniem bazy do zaistniałych potrzeb  

➢ z organizacją zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej stosownie do zaistniałych 

potrzeb.  

 

Ponadto Komisja zapoznała się:  

➢ z zakresem przeprowadzonych kontroli w Bursie w 2021 roku i częściowo                            

w 2022 roku,  

➢ z liczbą wychowanków, z podziałem na miesiące i typy szkół (profil nauki)  

➢ z strukturą zatrudnienia w Bursie,  

➢ z odpłatnością za pobyt wychowanka w Bursie,  

➢ ze stanem bazy materialnej Bursy.  

 

Również w związku z okresem pandemii zostały opracowane i wdrożone zgodnie                                    

z wytycznymi Regulamin funkcjonowania Bursy w okresie pandemii, który został 

zaktualizowany w kwietniu 2022 r.  

 

Szczegółowa informacja o realizacji zadań i stanie bazy materiałowej Bursy Szkolnej nr 1                        

w Wągrowcu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 4. 

Pan Piotr Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Skarg i Petycji omówił projekt uchwały                 

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej funkcjonowania MOW w Antoniewie.  

 

Następnie p. Justyna Michalska – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej, przedstawiła 

informację Komisji Rewizyjnej RPW w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium 

za 2021 rok wraz z opinią RIO w Poznaniu o tym wniosku.    

 

Następnie p. Ewa Szczepaniak omówiła projekt uchwały w sprawie: 

➢ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu powiatu za 2021 r. 

➢ zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.  

➢ zmian WPF PW na lata 2022 – 2045  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na LXII sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zgodnie z porządkiem obrad.  
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Ad. 4.     

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.  

 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wnioskuje do Zarządu Powiatu o możliwość 

rozpatrzenia pozytywnie przyznania stypendium sportowego za wybitne osiągnięcia                             

dla nw. uczennic:  

 

1. Weronika Kadłubowicz – ZS nr 2 w Wągrowcu, wicemistrzyni Polski U20                        

w siedmioboju lekkoatletycznym  

 

2. Zuzanna Ślipek – I LO w Wągrowcu, GKS Zamek Gołańcz, mistrzyni Polski kadry 

narodowej w podnoszeniu ciężarów juniorek do lat 17, uczestniczka Mistrzostw 

Europy w 2021 r. w Ciechanowie (XII miejsce), uczestniczka Mistrzostw Świata w 

Leon w Meksyku (06/2022) – X miejsce, ale druga z Europejek.  

 

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie 

Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.  

 

 

Niniejszy protokół zawiera 3 (trzy) 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) 
 


