Protokół posiedzenia zdalnego
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Nr 8/2020 w dniu 19 maja 2020 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:30 zakończono o godz. ok. 16:10
W posiedzeniu udział wzięli:
lp.
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Liske Michał
Krystyna Urbańska
Justyna Michalska
Piotr Kaczmarek
Małgorzata Osłuch
Michał Piechocki
Andrzej Wieczorek
Robert Woźniak

Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
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Członek
Członek

podpis
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Nieobecni członkowie Komisji: nie dotyczy
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1) p. Karolina Krenz – Kierownik Wydziału Oświaty (…)
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 wysokości ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2020 rok
oraz ocena wykorzystania budżetu za 2019 rok.
4. Opiniowanie materiałów na sesję.
5. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
6. 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. Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2.
Do protokołu 7/2020 z dnia 12 maja 2020 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.
Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty i podpisany.
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Ad. 3.
Pani Karolina Krenz – Kierownik Wydziału Oświaty (…) w prezentacji multimedialnej
przedstawiła szczegółowo informację o wysokości ostatecznej kwoty subwencji oświatowej
na 2020 rok oraz ocenę wykorzystania budżetu za 2019 rok.
Komisja otrzymała szczegółową informację, dot. oceny wykorzystania budżetu w 2019 roku
m.in.:
 budżetu szkół w 2019 roku, z podziałem na wydatki, które stanowią znaczną cześć
budżetu danej szkoły, m.in.:
 wynagrodzenia i pochodne
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 wydatki inwestycyjne
 wykonania planów finansowych w 2019 roku w poszczególnych szkołach
 kwoty wydatków dot. dokształcania nauczycieli w różnych formach
 kwoty przekazanych dotacji dla 2 szkół niepublicznych tj.:
 Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Wągrowcu
 Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Rehabilitacyjno – Edukacyjno
– Wychowawczy” w Wągrowcu.
Pani Kierownik przedstawiła również kwotę rezerwy celowej w 2019 roku w ujęciu: plan
i wykonanie z uwzględnieniem rodzaju wydatku oraz rozdysponowanie (podziału)
na poszczególne szkoły, w których nastąpił wzrost zadań w związku z reformą oświaty
od 01.09.2019 r.
Ponadto Pani Kierownik omówiła Program wspierania uzdolnionych uczniów szkół,
dla których organem prowadzącym jest powiat wągrowiecki.
Następnie Pani Kierownik przedstawiła informację o wysokości ostatecznej kwoty subwencji
oświatowej na 2020 rok, w ujęciu:
 kwota subwencji a wydatki bieżące i inwestycyjne
 kwota dochodów a wydatki bieżące.
Następnie Komisja zapoznała się z kwotami pozyskanymi środkami finansowymi w ramach
programów rządowych m.in.:
 Dotacja podręcznikowa
 „Aktywna tablica”
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRC).
Na podsumowanie Pan Michał Piechocki wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego stwierdził,
że od lat kwota otrzymywanej subwencji oświatowej niestety nie pokrywa wydatków szkół,
a wynikająca stąd różnica jest pokrywana z budżetu Powiatu.
Szczegółowa
informacja
dot.
informacji
o
wysokości
ostatecznej
kwoty
subwencji oświatowej na 2020 rok oraz ocena wykorzystania budżetu za 2019 rok stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.
Pan Michał Piechocki wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego omówił i przedstawił
projekty uchwał, które dotyczyły:
1. pokrycia straty netto ZOZ w Wągrowcu
2. powołania komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej
ZOZ w Wągrowcu na podstawie raportu.
Następnie Pan Robert Woźniak oraz Pan Andrzej Wieczorek omówili projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.
Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na XIX sesję Rady Powiatu.
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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 3 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji.
O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie
osobnym pismem.

Protokolant

Przewodniczący Komisji

…………………………………..…………….

…………………………………..…………….

(Justyna Michalska)

(Michał Liske)
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