
 

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  
  i Turystyki   

                             Nr 1/2017 w dniu 10.01.2017 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15.00 zakończono o godz. 16.30 
 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

 Andrzej Bielecki       

- Przewodniczący Komisji 
obecny 

 2. Piotr Pałczyński            

          - Wiceprzewodniczący 
obecny 

3. Krystyna Urbańska        
- sekretarz Komisji      

obecna 

4. Jacek Bielawski  obecny 

5. Małgorzata Osuch  obecna 

6. Robert Woźniak obecny 

7. Michał Piechocki obecny 

8. Jacek Brzostowski obecny 

9.  Michał Liske obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

1.  _____________  

2. ______________ 

3._____________   

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
       1. Karolina Krenz -kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki   

       2.______________________________  

       3.______________________________ 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

1.3 Wybór członka do prac w Komisji opiniującej wnioski o  przyznanie dotacji w roku 2017 na prace 

konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Powiatu 

Wągrowieckiego.  

1.4.  Przyjęcie informacji o realizacji zadań Powiatu w zakresie oświaty, kultury w roku 2016- wnioski na 

2017 rok 

1.5. Zadania inwestycyjne i remontowe w szkołach i placówkach planowane na 2017 rok 

2.  OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 

      

 

                 BRAK 

 

 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 

 

Ad.1. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty. 

 

Ad 2. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia komisji z dodatkowym poniższym 

uzupełnieniem. 

         Na ostatnim posiedzeniu komisji w dniu 18 grudnia 2016 r. pani Małgorzata Osuch, Przewodnicząca 

Rady Powiatu zwróciła się z prośbą o poparcie przez członków komisji złożenia wniosku do Zarządu 

Powiatu o rozważenie możliwości zwiększonego niż w roku bieżącym wsparcia finansowego 

Państwowej Szkole Muzycznej. Odpowiedzi, ( której nie zamieszczono w wspomnianym protokole) 

udzielił członek Zarządu radny Robert Woźniak, który poinformował, iż do Zarządu wpłynęło pismo 

złożone przez dyrekcję tejże szkoły w sprawie dofinansowania. Zarząd temat zna i podejmie w 

odpowiednim czasie decyzję.                          

 

Ad.3. Członkowie komisji wytypowali do prac w Komisji opiniującej wnioski o  przyznanie dotacji w roku 

2017 na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na 

terenie Powiatu Wągrowieckiego radną Krystynę Urbańską . 

 

 Ad.4.  Informację z realizacji zadań Powiatu w zakresie oświaty, kultury w roku 2016 przedstawiła pani    Karolina 

 Krenz  kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Informacja została złożona w postaci 

 prezentacji multimedialnej a także w wersji papierowej (zał. nr 1) . Pani kierownik mówiła o dobrej 

 współpracy z ośrodkami kultury w powiecie. Podkreślała dobrą współpracę z organizacjami 

 pozarządowymi. Przedstawiła działania placówek i instytucji prowadzonych przez Powiat. Po 

 zreferowanym temacie radna pani Małgorzata Osuch stwierdziła, iż instytucje i placówki, o 

 których była mowa w przedstawionym temacie dysponowały odpowiednimi narzędziami do ich ·

 funkcjonowania. Podobnego podsumowania dokonał przewodniczący komisji pan Andrzej Bielecki 

.  

 Ad. 5. Zakres zadań inwestycyjnych i remontowych w szkołach i placówkach planowanych na 2017 rok 



               przedstawił pan Michał Piechocki, wicestarosta wągrowiecki. Wcześniej przypomniał członkom 

 komisji zakres zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 roku w zakresie ilościowym i 

 finansowym.  Zadania na rok 2017 są zadaniami wpisanymi do realizacji, które mogą w trakcie roku 

 ulec weryfikacji. 

 

 

  

 

 

  5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 

 

  

 

5.1. 
 

                              BRAK 

 

  

  

5.2.  Opinie  

 

 

                             BRAK 

 

5.3. Stanowiska 

                            BRAK 

                             

 

 

5.4. Wnioski 

                             BRAK                           

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

      Krystyna Urbańska                                                    Andrzej Bielecki 

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


