
 

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki 

Nr 16/2017 w dniu 23.10.2017 

 

                                       Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.30 zakończono o godz. 15.50 

 

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 ( późniejsza obecność) 

8. Jacek Brzostowski obecny 

9.  Michał Liske obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 1. _____________________ 

 2. ____________________ 

   

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Leszek Spychalski -  

2. Karolina Krenz- Kierownik Wydziału Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 1.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 1.3.Informacja z zadań realizowanych przez Poradnię psychologiczno- pedagogiczną w Wągrowcu. 

 1.4. . Opiniowanie materiałów na sesję. 

 

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. Informację z zadań realizowanych przez Poradnię psychologiczno- pedagogiczną w Wągrowcu 

przedstawił pan Leszek Spychalski. W wystąpieniu w formie prezentacji multimedialnej 

zaprezentował  : Zadania, misję , oferty i  sieci współpracy. 

         Bardzo szczegółowo omówił zadania statutowe , scharakteryzował grupę odbiorców. Zaprezentował 

formy działalności poradni takie jak: działalność terapeutyczna, profilaktyczna, post diagnostyczna i 

doradztwo zawodowe. Członkowie komisji poznali cel ,zakres i problemy  poruszane na sieciach w 

latach 2015 -2017. Po prezentacji członkowie komisji uzupełniali pozyskana wiedzę poprzez 

zadawanie pytań na które wyczerpująco odpowiedział pan Spychalski. 

           

 Ad.4. Komisja zapoznała się z materiałami na posiedzenie XXXVI sesji Rady Powiatu 

          Wśród materiałów między innymi były: 

          a) Informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu wągrowieckiego w roku szkolnym,     

    2016/2017 którą to w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła pani Karolina Krenz.  W 

   zaprezentowanej informacji zawarte były dane liczbowe i statystyczne między innymi dotyczące: 

           - liczba szkół z podziałem na typy, 

           - Liczba uczniów / słuchaczy w poszczególnych typach szkołach, 

           - kształcenie zawodowe, 

           - podział uczniów ze względu na występujące niepełnosprawności, 

           - kadra, karta nauczyciela i inne. ( Zał. Nr 1) 

        b) Pani kierownik omówiła Uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie stwierdzenia  przekształceń  

  dotychczasowych szkół zarządzanych przez powiat,  zgodnie z wdrożonymi zmianami. 

     c) Zmiany w budżecie wynikające z przepisów o finansach publicznych przedstawił pan      

 Michał Piechocki wicestarosta. 

         Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na posiedzenie XXXVI sesji Rady Powiatu. 

    

 

 

 

  4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 

 



  

4.1 Zapytania       

 

                              BRAK 

 

 

  

4.2 Opinie  

 

                             BRAK 

 

 

 

4.3 Stanowiska 

                            BRAK 

 

 

                             

 

 

4.4  Wnioski 

 

 

                             BRAK 

 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

      Krystyna Urbańska                                                    Andrzej Bielecki 

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


