
 

Wągrowiec, dnia 02 grudnia  2020 roku 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego 
                                                                      Posiedzenia Komisji Stałych  

                                                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                                            w miesiącu  grudniu  2020 roku 

Komisja Finansów Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu: 
w dniu  14  grudnia  2020 r. o godz. 16.00  odbędzie  się zdalne posiedzenie Komisji Finansów, 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu. 

Tematami  posiedzenia będą: 

Analiza projektu budżetu oraz wnioski komisji stałych do projektu budżetu na 2021 rok.  

(Temat omówi zarząd i Skarbnik Powiatu). 

Podsumowanie pracy Komisji za 2020 rok. 

 

w dniu  18 grudnia  2020 r. o godz. 16.00  odbędzie  się zdalne   posiedzenie Komisji 

Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu. 

Tematami  posiedzenia będą: 

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok. 

Opiniowanie materiałów na sesję.(Tematy omówią zaproszeni goście ). 

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 
w dniu 15 grudnia  2020 r. o godz. 16.00  odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki.  

Tematami posiedzenia będą: 

Podsumowanie pracy Komisji za 2020 rok 

Ustalenie planu pracy Komisji Edukacji (…)  na 2021 rok.   

Opiniowanie materiałów na sesję (Tematy będą omawiane przez osoby zaproszone zgodnie z 

tematyką sesji). 

 

Komisja Zdrowia, Polityki  Społecznej i Rynku Pracy: 

w dniu  10 grudnia 2020 r. o godz.16.00 odbędzie się zdalne  posiedzenie Komisji, Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Rynku Pracy.  

Tematami posiedzenia będą: 

Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 rok. 

Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia (…)  za 2020 rok oraz opinia o projekcie budżetu 

powiatu na 2021  rok. 

 

w dniu  17 grudnia  2020 r. o godz.16.00 odbędzie się  zdalne  posiedzenie Komisji, Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Rynku Pracy.  

Tematami posiedzenia  będą: 

Opiniowanie materiałów na sesję (Tematy będą omawiane przez osoby zaproszone zgodnie z 

tematyką sesji). 

Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2021 rok. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji: 

w dniu  16 grudnia 2020 r. o godz. 16.00  odbędzie się zdalne  posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji.  

Tematami posiedzenia  będą: 

Opiniowanie materiałów na sesję. (Tematy zostaną omówione  przez osoby zaproszone na 

komisję zgodnie z tematyką  sesji). 
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Zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa (…) za rok 2020 oraz ustalenie 

planu pracy Komisji na rok 2021 rok. 

 

Komisja  Rewizyjna  : 

w dniu  15 grudnia 2020 r. o godz. 15.00 odbędzie się zdalne  posiedzenie Komisji Rewizyjnej  

Tematami posiedzenia będą: 

Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. 

Podsumowanie pracy Komisji za 2020 rok. 

 

 

PRZEWODNICZĄCA   RADY   POWIATU  WĄGROWIECKIEGO  

 

       Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U.  z 2020 r.,  poz. 920 )  zwołuję zdalne  posiedzenie XXV sesji  Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, które odbędzie się   w dniu  22 grudnia  (wtorek)  2020 roku -  o godz. 

16.00.   

 

 

 

 

 
Zebrała: Mariola  Substyk 

inspektor w Biurze Rady Powiatu 

 

 

 


