
 

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki 

Nr 16/2018 w dniu 22.10.2018r. 

 

                                       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 

nieobecny 

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. Piotr Pałczyński 

  

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Karolina Krenz - kierownik Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, 

2. Katarzyna Dereżyńska – dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wągrowcu. 

  . 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 1.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 1.3. Informacja o sieci dla szkół – nauczycieli i dyrektorów. 

1.4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

1.5. Opiniowanie materiałów na posiedzenie XLVII 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  Informację o sieci dla szkół – nauczycieli i dyrektorów omówiła pani Katarzyna Dereżyńska. 

Informacja została zaprezentowana w formie multimedialnej i stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego 

protokołu. Informacja zawierała istotne i szczegółowe zagadnienia w obszarze realizowanego zadania 

miedzy innymi były to: Przebieg działań w ramach sieci, sieci współpracy i samokształcenia czy 

tematy, zagadnienia i problemy poruszane na sieciach. Radni pozytywnie ocenili znaczenie sieci w 

odniesieniu do nauczycieli i szkół realizowanych przez Poradnię psychologiczno Pedagogiczną. 

 

Ad.4. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiła pani 

Karolina Krenz. Informacja zawierała dane statystyczne dotyczące stanu liczebnego uczniów, kadry 

pedagogicznej, pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach oświatowych podległych 

samorządowi. Radni mieli możliwość zapoznać się z wynikami egzaminów maturalnych we 

wszystkich typach szkół i innymi danymi statystycznymi ( zał. nr. 2 do niniejszego protokołu.).  

 

1.5.   Ostatnim punktem posiedzenia komisji było opiniowanie materiałów na posiedzenie XLVII sesji Rady 

Powiatu Wągrowieckiego. Z materiałami na posiedzenie sesji radni mieli możliwość zapoznania się 

wcześniej, materiały zostały przesłane na adresy e-mailowe.  Pani Małgorzata Osuch, 

przewodnicząca rady omówiła projekt uchwały dotyczącej zmiany w Statucie Powiatu 

Wągrowieckiego, w stosunku, do którego wyraziła swoje uwagi dotyczące niektórych zapisów 

dokonanych w statucie. Uwagi złożyła na piśmie, celem rozważenia przez prawników. Pismo stanowi 

załącznik nr.4 do niniejszego protokołu. 

         Pani Małgorzata Osuch zasugerowała uhonorowanie listem gratulacyjnym Szymona Rotnickiego 22 

letniego mieszkańca Gołańczy, który został wicemistrzem świata w podnoszeniu ciężarów w 

Akademickich Mistrzostwach Świata ( zał. nr.3 -  informacja prasowa) 

         Wszystkie materiały na posiedzenie sesji zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków komisji. 

 

 

          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 

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


