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Protokół posiedzenia zdalnego  

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

 

Nr 7/2020 w dniu 12 maja 2020 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:30 zakończono o godz. ok. 17:00 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  
lp. imię i nazwisko  pełniona funkcja w komisji podpis 

1 2 3 4 

1. Liske Michał  Przewodniczący Komisji obecny 

2. Krystyna Urbańska  Wiceprzewodniczący Komisji  obecna 

3. Justyna Michalska  Sekretarz obecna 

4. Piotr Kaczmarek  Członek obecny 

5. Małgorzata Osłuch  Członek obecna 

6. Michał Piechocki Członek obecny 

7. Andrzej Wieczorek Członek obecny 

8. Robert Woźniak  Członek obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: nie dotyczy 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:  

1) p. Elżbieta Rożnowska – Dyrektor PBP w Wągrowcu  

 

 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. Analiza i ocena realizacji zadań i stanu bazy materiałowej Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Wągrowcu. 

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. Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2.   

Do protokołu 6/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.              

Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty i podpisany. 

 

Ad. 3.     
Pani  Elżbieta Rożnowska – Dyrektor PBP w Wągrowcu przedstawiła szczegółowo analizę            

i ocenę realizacji zadań i stanu bazy materiałowej Powiatowej Biblioteki Publicznej                    

w Wągrowcu, w tym m.in.:  

 rys historyczny ws. powstania/powołania do życia Biblioteki  

 zadania Biblioteki 

 strukturę zatrudnienia  

 funkcjonowanie i organizację Biblioteki,  
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Pani Dyrektor omówiła również jak działa i funkcjonuje w dzisiejszych czasach 

wypożyczalnia książek beletrystycznych i książek popularnonaukowych, czytelnia oraz 

czytelnictwo wśród docelowych grup jak: dzieci, młodzież, dorośli czy seniorzy.  

 

Pani dyrektor przedstawiła również informację nt. posiadanych zbiorów bibliotecznych,                        

o przeprowadzeniu komputeryzacji Biblioteki, o zorganizowanych licznych spotkaniach                

w ramach działalności kulturalno – oświatowej w 2019 roku oraz o swoim uczestnictwie w 

różnych spotkaniach w 2019 roku.  

 

Pani Dyrektor poinformowała wszystkich zebranych, iż od 09/2011 w Ośrodku 

Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „WIELSPIN” został utworzony punkt biblioteczny, 

który jest czynny w każdy wtorek przez cały rok kalendarzowy.  

Szczegółowa informacja dot. znajduje się analizy i oceny realizacji zadań i stanu bazy 

materiałowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu stanowi załącznik nr 2                  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 4.  

 

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.  

 

Wnioski – brak. 

Oświadczenia – brak. 

 

 

Wolne głosy  

 

Pan Michał Liske zapoznał wszystkich zebranych z pismem Starosty Wągrowieckiego                   

nr OR.BR.0023.3.2020 z dnia 8 maja 2020 roku, w sprawie powołania komisji doraźnej ZOZ 

w Wągrowcu (…).  

Komisja po zapoznaniu się z treścią ww. pisma zaproponowała Justynę Michalską do prac 

Komisji doraźnej ZOZ w Wągrowcu. (...). 

Pan Michał Piechocki Wicestarosta Wągrowiecki poinformował zebranych, iż będzie 

przewodniczącym ww. komisji – tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych.  

 

 

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 

 

 

 
…………………………………..……………. 

(Justyna Michalska) 

Przewodniczący Komisji 

 

 

 
…………………………………..……………. 

(Michał Liske) 
 


