
 

Wągrowiec, dnia 08 czerwca 2021 roku 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego 
                                                                      Posiedzenia Komisji Stałych  

                                                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                                            w miesiącu czerwcu   2021 roku 

Komisja Finansów Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu: 
w dniu 21 czerwca  2021 r. o godz. 16.00  odbędzie  się posiedzenie Komisji Finansów, 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu w siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15 w sali nr 109. 

Tematem  posiedzenia będzie: 

Informacja o stanie  realizacji planu finansowego i planu realizacji inwestycji ZOZ w 

Wągrowcu.  (Temat omówi  dyrektor ZOZ). 

 

w dniu  28 czerwca 2021 r. o godz. 16.00  odbędzie  się posiedzenie Komisji Finansów, 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu w siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15 w sali nr 109. 

Tematem  posiedzenia będzie: 
Opiniowanie materiałów na sesję.(Tematy omówią zaproszeni goście ). 

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 
w dniu 22 czerwca  2021 r. o godz. 16.00  odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki.  

Tematami posiedzenia będą: 

Analiza i ocena stanu bazy materialnej i  realizacji zadań przez ZS nr 1 w Wągrowcu. Stopień 

realizacji inwestycji  w placówce ( budowa pełnowymiarowej hali sportowej). Realizacja  zadań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  szkół/placówek w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.(m. in. sposób realizacji zajęć, 

przygotowanie szkoły-stan i doposażenie infrastruktury informatycznej). (Temat omówi dyrektor 

jednostki ). 
Opiniowanie materiałów na sesję (Tematy będą omawiane przez osoby zaproszone zgodnie z tematyką 

sesji). 

 

Komisja Zdrowia, Polityki  Społecznej i Rynku Pracy: 

w dniu  17 czerwca  2021 r. o godz.16.00 odbędzie się zdalne  posiedzenie Komisji, Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Rynku Pracy.  

Tematami  posiedzenia będą: 

Informacja o ofercie leczniczej w Powiecie Wągrowieckim. 

Analiza wyników i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Wągrowcu.(Tematy omówi 

dyrektor ZOZ). 
 

w dniu  24 czerwca  2021 r. o godz.16.00  odbędzie się   posiedzenie Komisji, Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Rynku Pracy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, przy                                 

ul. Kościuszki 15 w sali nr 109.  

Tematem  posiedzenia będzie: 

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

tematyką sesji). 
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Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji: 

w dniu  15  czerwca  2021 r. o godz. 16.00  odbędzie się   posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa 

i Komunikacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15,  w 

sali nr 109. 

Tematem  posiedzenia  będzie: 

Stan zaawansowania rozbudowy oraz sytuacja finansowa ZOZ w Wągrowcu. ( Temat omówi 

dyrektor ZOZ w Wągrowcu). 

 

w dniu  23 czerwca  2021 r. o godz. 16.00  odbędzie się   posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa 

i Komunikacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15, w 

sali nr 109. 

Tematami  posiedzenia  będą: 

Stan bezpieczeństwa sanitarnego wód i kąpielisk. Przygotowanie WOPR do sezonu 

wakacyjnego. ( Temat omówią Inspektor Sanepidu oraz przedstawiciele WOPR). 

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

tematyką sesji). 

 

 

Komisja  Rewizyjna  : 

w dniu  22 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w 

siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15, w sali nr 110. 

Tematem posiedzenia będzie: 

Kontrola funkcjonowania i wykonania  budżetu  za 2020 rok oraz realizacja zadań statutowych 

w DPS w Srebrnej Górze. ( Temat omówi dyrektor DPS). 

 
 

 

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  posiedzenie XXXI sesji  Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

które odbędzie się  w dniu 30 czerwca  (środa)  2021 roku -  o godz. 16.00, w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15 , w  sali nr 109.   

 

 

 

 

 

 

 
Zebrała: Mariola  Substyk 

inspektor w Biurze Rady Powiatu 

 

 

 

 


