Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Nr 11/2019 w dniu 18 czerwca 2019 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:00 zakończono o godz. 17:30
W posiedzeniu udział wzięli:
lp.

imię i nazwisko

pełniona funkcja w komisji

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liske Michał
Krystyna Urbańska
Justyna Michalska
Piotr Kaczmarek
Małgorzata Osłuch
Michał Piechocki
Andrzej Wieczorek
Robert Woźniak

Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

podpis
4

nieobecny
obecna
obecna
nieobecny
obecna
obecny
obecny
obecny

Nieobecni członkowie Komisji:
1. Michał Liske.
2. Piotr Kaczmarek.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1. Róża Spychała – Dyrektor ZS w Gołańczy.
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia.
2) Stwierdzenie guorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Funkcjonowanie i baza lokalowa Zespołu Szkół w Gołańczy.
Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2019/2020.
4. Opiniowanie materiałów na sesję.
5. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
6. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad. 1.1.
Wiceprzewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia,
który został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 1.2.
Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził quorum. Nieobecni członkowie to Michał Liske
i Piotr Kaczmarek.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. 2.
Do protokołu 10/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.
Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty i podpisany.
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Ad. 3.
Pani Róża Spychała Dyrektor ZS w Gołańczy omówiła powyższy temat i zapoznała
członków Komisji m.in. z:
 bieżącym funkcjonowaniem Zespołu,
 bazą szkoły,
 strukturą organizacyjną Zespołu,
 poszerzoną ofertą edukacyjną o nowe kierunki: technik agrobiznesu, technik hodowca
koni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 planowaną liczbą oddziałów i uczniów od 1 września 2019 r.,
 strukturą zatrudnienia w Zespole,
 organizacją świetlicy szkolnej, biblioteki szkolnej i czytelni, salą audytoryjną
oraz siłownią,
 wyposażeniem Zespołu, w tym w sprzęt multimedialny.
Pani Dyrektor przedstawiła współpracę Zespołu z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie
kształcenia zawodowego oraz przygotowanie do nowego roku szkolnego 2019/2020
na podstawie Planu organizacji szkół i oddziałów od 01.09.2019 r.
Komisja dokonała wizji lokalnej pomieszczeń lekcyjnych oraz zaplecza do kształcenia
w zawodzie: technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz pozostałych
pomieszczeń.
Ad. 4.
Pan Michał Piechocki Wicestarosta Wągrowiecki omówił i przedstawił projekty uchwał,
które dotyczyły:
1. uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/47/2019 RPW z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji ZOZ w Wągrowcu,
2. uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz nieopodatkowanych należności
budżetowych stanowiących dochody Powiatu Wągrowieckiego instrumentem
płatniczym,
3. uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
4. uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wągrowieckiego na lata 2019 – 2032.
Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na X sesję Rady Powiatu.
Ad. 5. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie
Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.
Niniejszy protokół zawiera 2 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji.
O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie
osobnym pismem.
Protokolant

Wiceprzewodniczący Komisji
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(Justyna Michalska)

(Krystyna Urbańska)
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