
 

Wągrowiec, dnia 06 kwietnia 2021 roku 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego 
                                                                      Posiedzenia Komisji Stałych  

                                                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                                            w miesiącu  kwietniu  2021 roku 

Komisja Finansów Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu: 
w dniu 19 kwietnia  2021 r. o godz. 16.00  odbędzie  się zdalne posiedzenie Komisji Finansów, 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu. 

Tematem  posiedzenia będzie: 
WTZ-Gołańcz i WTZ-Wągrowiec informacja o działalności za 2020 rok i bieżącej. (Temat omówią  

kierownicy WTZ-ów). 

 

w dniu  26 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00  odbędzie  się zdalne posiedzenie Komisji Finansów, 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu. 

Tematami  posiedzenia będą: 
Działalność wybranych organizacji pozarządowych i efekty uzyskane z dofinansowania ze środków 

powiatu wągrowieckiego. (Temat omówią przedstawiciele wybranych organizacji pozarządowych). 

Podział nadwyżki budżetowej.( Temat omówi zarząd i skarbnik powiatu). 

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

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 
w dniu 13 kwietnia  2021 r. o godz. 16.00  odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki.  

Tematem posiedzenia będzie: 

Przyjęcie informacji o wysokości ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2021 oraz 

ocena wykorzystania budżetu za rok 2020. (Temat omówi kierownik Wydziału Oświaty (…) ). 
 

w dniu 20 kwietnia  2021 r. o godz. 16.00  odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki.  

Tematem posiedzenia będzie: 
Opiniowanie materiałów na sesję (Tematy będą omawiane przez osoby zaproszone zgodnie z tematyką 

sesji). 

 

Komisja Zdrowia, Polityki  Społecznej i Rynku Pracy: 

w dniu  15 kwietnia 2021 r. o godz.16.00 odbędzie się zdalne  posiedzenie Komisji, Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Rynku Pracy.  

Tematami  posiedzenia będą: 

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2020 rok (Temat przedstawi dyrektor jednostki). 

Ocena działalności WTZ w Gołańczy i WTZ w Wągrowcu za rok 2020.( Temat omówią 

kierownicy WTZ-ów) 
 

w dniu   22  kwietnia 2021 r. o godz.16.00 odbędzie się zdalne  posiedzenie Komisji, Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Rynku Pracy.  

Tematami posiedzenia będą: 

Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie wągrowieckim (Temat omówi  dyrektor PCPR ). 
Opiniowanie materiałów na sesję (Tematy będą omawiane przez osoby zaproszone zgodnie z tematyką 

sesji). 
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Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji: 

w dniu  14 kwietnia  2021 r. o godz. 16.00  odbędzie się zdalne  posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji.  

Tematem posiedzenia  będzie: 

Informacja z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego za rok 2020. (Temat 

omówi kierownik Wydziału ). 
 

w dniu  21 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00  odbędzie się zdalne  posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji.  

Tematem posiedzenia  będzie:    
Opiniowanie materiałów na sesję (Tematy będą omawiane przez osoby zaproszone zgodnie z tematyką 

sesji). 

 

Komisja  Rewizyjna  : 

w dniu  13 kwietnia  2021 r. o godz. 14.30 odbędzie się zdalne  posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej  

Tematem posiedzenia będzie: 

Ocena działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych na działalność 

Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Gołańczy i w Wągrowcu w 2020 roku.( Temat omówią 

kierownicy WTZ-ów) 

 

w dniu  20 kwietnia  2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się zdalne  posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej  

Tematem posiedzenia będzie 

Kontrola wykonania uchwał Zarządu Powiatu  za I kwartał 2021 r. oraz gospodarowanie 

mieniem powiatu. ( Temat omówi kierownik Wydziału Organizacyjnego). 

 

 

 

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 )  zwołuje zdalne  posiedzenie XXIX sesji  Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, które odbędzie się   w dniu  28 kwietnia  (środa)  2021 roku -  o godz. 

16.00.   

 

 

 

 

 

 

 
Zebrała: Mariola  Substyk 

inspektor w Biurze Rady Powiatu 

 

 


