
 

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki 

Nr 6/2017 w dniu 10.04.2017 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15.00 zakończono o godz. 16.15 

 

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. Ewelina Szulc - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 

2. Agnieszka Szymaniak – opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu w ZSP nr 2 w Wągrowcu 

3. Julia Brzezińska – uczennica, wolontariat 

4. Samanta Frommn- uczennica, wolontariat 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

1.3. Przyjęcie informacji o wysokości –ostatecznej subwencji oświatowej na 2017 rok oraz ocena 

wykorzystania budżetu za 2016 rok-w zakresie działań Komisji. 

1.4. Spotkanie z przedstawicielami uczniów i ich opiekunami- działającymi w szkolnych kołach 

wolontariatu. 

1.5. Wybór przedstawiciela z komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do komisji rekrutacyjnej. 

 

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. 

 

Ad.3. Oceny wykorzystania budżetu za 2016 rok oraz informację o wysokości –ostatecznej subwencji 

oświatowej na 2017 rok dokonała pani Ewelina Szulc. W pierwszej części omówiła wykorzystanie 

budżetu oświaty za rok 2016 ze szczegółowym omówieniem dochodów i wydatków ( zał. nr 1) . 

Członkowie komisji w wersji papierowej otrzymali informację w powyższym temacie z rozbiciem na 

poszczególne działy i rozdziały. 

         W części drugiej pani Ewelina Szulc zaprezentowała wyliczenia subwencji oświatowej dla Powiatu 

Wągrowieckiego na rok 2017 – Dane SIO stan na 30 września 2016 r. ( zał. nr 2) 

Ad 4. Członkowie komisji mieli możliwość poznania form pracy, zaangażowania młodzieży szkolnej z  

         ZSP nr 2 w Wągrowcu w wolontariat. Możliwość tą stworzyło spotkanie z przedstawicielami uczniów 

i opiekunką - działającymi w szkolnym kole wolontariatu. Koło wolontariatu działa od 15 lat na rzecz 

dzieci niepełnosprawnych, chorych w hospicjum czy ludzi trzeciego wieku przebywających w 

Dziennym Domu Seniora. Zaangażowanie i chęć pracy uczniów na rzecz ludzi potrzebujących jest 

ogromne powiedziała Pani Agnieszka Szymaniak. Członkowie komisji w dyskusji wyrazili swoje 

uznanie i podziw do podejmowanych przez młodzież działań. 

          

 Ad.5. W odpowiedzi na pismo Starosty Wągrowieckiego w sprawie wytypowania jednego przedstawiciela 

 z komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do udziału w pracach komisji rekrutacyjnej w celu 

 wyboru zespołów uczniowskich - uczestników Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego 

 z terenu naszego powiatu, komisja podała kandydaturę radnego Piotra Pałczyńskiego, który wyraził 



 zgodę na udział w pracach komisji. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru zespołów uczniowskich na 

 podstawie oceny prac nt. „Stąd jesteśmy! Nasza „Mała Ojczyzna” w naszych marzeniach ( zał. nr 3.) 

  

 

 

 

  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 

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


