Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Nr 1/2020 w dniu 14 stycznia 2020 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:00 zakończono o godz. 17:30
W posiedzeniu udział wzięli:
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Liske Michał
Krystyna Urbańska
Justyna Michalska
Andrzej Wieczorek
Małgorzata Osłuch
Robert Woźniak
Michał Piechocki
Piotr Kaczmarek
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Nieobecni członkowie Komisji – p. Piotr Kaczmarek.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1. p. Karolina Krenz – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
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. Przyjęcie informacji o realizacji zadań Powiatu w zakresie kultury, sportu i turystyki
w 2019 roku.
4. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
5. Zakończenie posiedzenia komisji.
Ad. 1.1.
Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia,
który został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 1.2.
Przewodniczący Komisji stwierdził quorum. Nieobecny był p. Piotr Kaczmarek.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. 2.
Do protokołu 18/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.
Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty i podpisany.
Ad. 3.
Pani Karolina Krenz kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła prezentację
multimedialną w 3 nw. obszarach:
1. Realizacja zadań w zakresie turystyki w 2019 roku – wydruk prezentacji stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu,
str. 1

2. Informacji o realizacji zadań Powiatu w zakresie oświaty i kultury w 2019 roku
– wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu,
3. Informacji o realizacji zadań Powiatu w zakresie sportu w 2019 roku – wydruk
prezentacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ponadto pani kierownik przedstawiła informację nt. Kalendarza Powiatowego, który dotyczył:
1. XXI Igrzysk dzieci w roku szkolnym 2019/2020, stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu,
2. XXI Igrzysk młodzieży w roku szkolnym 2019/2020, stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu,
3. XXI Licealiady w roku szkolnym 2019/2020, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ponadto Komisja zapoznała się z nw. pozycjami książkowymi, które zostały sfinansowane
z budżetu Powiatu Wągrowieckiego:
1. Carl Hermann Busse (1872 – 1918) „Wiersze”
2. „Szkice i fragmenty z Powstania Wielkopolskiego 1918/1919” pod red. Zygmunta
Wieliczki
3. Marek Wedemann, Aleksandra Białek „Śladami Przybyszewskiego”
4. Małgorzata Osuch „Czas poezji na Ziemi Wągrowieckiej”
5. Andrzej Wieczorek „Ocalić od zapomnienia – w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
1918 – 1919 Powiatu Wągrowieckiego”.
Ad. 4. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
Wnioski – brak.
Oświadczenia – brak.
Wolne głosy:
Pan Michał Piechocki – wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego stwierdził, iż Powiat mimo
ograniczonych środków finansowych, stara się od wielu lat wspierać różne organizacje
działające na terenie Powiatu Wągrowieckiego w ww. obszarach oraz również Powiat
jako organ prowadzący organizuje różne imprezy sportowe, spotkania edukacyjne czy
spotkania upowszechniające kulturę. Również wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego
podziękował wszystkim osobom za zaangażowanie i organizację wszystkich imprez
powiatowych z ww. obszarów.
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.
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