
 

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki 

Nr 12/2018 w dniu 16.07.2018r. 

 

                                       Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15.00 zakończono o godz. 16.30 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

1 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 nieobecny 

9.  Michał Liske obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 1. Jacek Brzostowski 

 2. __________ 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ewelina Szulc- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, 

2. Jan Fajkiel - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu. 

3. Cezary Kucharski – redaktor G.W. 

 

  . 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 1.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 1.3. Wstępna analiza wyników naboru do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 

2018/2019. 

1.4. Ocena stanu wykorzystania miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

1.5. Zaopiniowanie wniosku o wsparcie finansowe dla Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba Wągrowiec” 

1.6.  Omówienie materiałów na posiedzenie XLV sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

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 jednogłośnie  przyjęty.  

 

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

 

Ad.3 Wstępnej analizy wyników naboru do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 

2018/2019 dokonała pani Ewelina Szulc. Omówiła harmonogram rekrutacji do szkół oraz procedurę 

naboru. Do klas pierwszych w/w szkół wstępnie dokumenty złożyło 595 uczniów. W dalszej części 

analizy radni zapoznali się z wyborem szkół i profili. Wszystkie dane zostały przedstawione liczbowo 

i procentowo w formie tabelarycznej(zał. nr. 1 do niniejszego protokołu). 

Ad.4.  Informację dotyczącą funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu i stan  

 wykorzystania miejsc przedstawił pan Jan Fajkiel, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.  

          Placówka posiada 30 miejsc z 100% wykorzystaniem. W informacji zawarte były między innymi dane 

dotyczące: powiatów, z których przybyły dzieci, szkoły, w których się kształciły, struktura 

zatrudnienia oraz działania prowadzone przez placówkę w zakresach interwencyjnych, 

socjalizacyjnych i inne. ( Zał. nr. 2 do niniejszego protokołu.). Radni( M. Osuch, J. Bielawski) 

zadawali pytania w przestawianym temacie, odpowiedzi na bieżąco udzielał pan dyrektor. 

Ad.5. Do komisji zostało złożone pismo podpisane przez Starostę Wągrowieckiego z prośbą o wydanie 

opinii w sprawie wsparcia finansowego dla Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba Wągrowiec”. Do 

pisma załączony został wniosek z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 50 tys. złotych, jako forma 

promocji powiatu wągrowieckiego przez sport. ( zał. nr 3. do niniejszego protokołu). W uzasadnieniu 

wniosku między innymi jest zapis: 

        „ Pozyskane środki przez Powiat Wągrowiecki pozwolą na odpowiednie przygotowanie drużyny w I 

lidze mężczyzn oraz łatwiejsze rozwiązanie logistyczno – techniczne….”  

         Członkowie komisji jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie w/w wniosek. 

Ad.6. Materiały na posiedzenie XLV sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego omówił pan Michał Piechocki, 

wicestarosta. Wśród materiałów były: projekt uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 

rok oraz zmian WPF. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej 



         pn.”Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ, 

6,11,16,18,31,33,45,52,i58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” 

          Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawione materiały. 

 

          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 

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


