
 

Wągrowiec, dnia 08 września 2022 roku 

 

 Rada Powiatu Wągrowieckiego 
                                                                      Posiedzenia Komisji Stałych  

                                                                           Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                                            w miesiącu  wrześniu  2022 roku 

 

Komisja Finansów Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu: 

w dniu  19 września  2022 r. o godz. 16.00  odbędzie  się   posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów 

Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu,                                  

ul. Kościuszki 15 , w sali nr 109. 

Tematami  posiedzenia będą: 

Informacja o stanie środowiska i bieżącej kondycji rolnictwa w Powiacie Wągrowieckim oraz 

kierunkach rozwoju.  (Temat omówi kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…) i zaproszeni 

goście). 

Analiza kosztów energii elektrycznej i gazu w placówkach.  (Temat omówi  Zarząd i Skarbnik 

Powiatu ). 

 

w dniu  26 września  2022 r. o godz. 16.00  odbędzie  się posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów 

Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu,                                 

ul. Kościuszki 15 , w sali nr 109. 

Tematami  posiedzenia będą: 

Sytuacja finansowa placówek oświatowych za okres  9 miesięcy i potrzeby do końca 2022 

roku.(Temat omówi kierownik Wydziału Oświaty (…). 

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

 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

w dniu 20 września 2022 r. o godz. 16.00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki, w siedzibie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu,                                                                  

ul. Kościuszki 15 , w sali nr 109. 

Tematem posiedzenia będzie: 

Przyjęcie informacji nt. organizacji szkół i placówek w roku szkolnym 2022/2023 w tym informacji o 

wynikach naboru do klas pierwszych.  (Temat omówi kierownik Wydziału Oświaty(…). 

 

w dniu 26 września 2022 r. o godz. 15.00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki, w siedzibie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu,                                                                  

ul. Kościuszki 15 , w sali nr 109. 

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 września  2022 r. o godz. 16.00 odbędzie się   posiedzenie Komisji, Zdrowia, Polityki 

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

ul. Kościuszki 15 , w sali nr 109. 

Tematem posiedzenia będzie: 

Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu i realizacji zadań za I półrocze 2022 r., ze 

szczególnym uwzględnieniem szpitala powiatowego . (Temat Skarbnik Powiatu oraz dyrektor ZOZ). 
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w dniu  22 września  2022 r. o godz. 16.00 odbędzie się   posiedzenie Komisji, Zdrowia, Polityki 

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

ul. Kościuszki 15 , w sali nr 109. 

Tematem posiedzenia będzie: 

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

sesji) 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji: 

w dniu  14 września 2022 r. o godz. 16.15  odbędzie się  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i 

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

Tematem posiedzenia  będzie: 

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie wakacji . ( Temat omówią 

przedstawiciele KPP,PPSP,WOPR).                 

 

w dniu  21 września 2022 r. o godz. 16.15  odbędzie się  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i 

Komunikacji 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). 
 

Komisja  Rewizyjna  : 

w dniu  13 września 2022 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:  

Pozyskiwanie i wykorzystanie zewnętrznych  środków finansowych przez wydziały starostwa za 2021 

i 2022 rok. (Temat omówi Sekretarz Powiatu). 

 
w dniu  20 września 2022 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:  

Analiza wykonania budżetu powiatu i realizacji zadań rzeczowych za I półrocze 2022 roku 

 

w dniu  26 września 2022 r. o godz. 15.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w siedzibie 

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

Tematem posiedzenia będzie:  

Uzupełnienie  sprawozdania   Komisji Rewizyjnej . 

 

 

PRZEWODNICZĄCA   RADY   POWIATU  WĄGROWIECKIEGO  

 

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

(Dz. U.  z 2022 r.,  poz. 528 ze zm.)  zwołuje posiedzenie XLIV sesji  Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, które odbędzie się   w dniu  28 września  (środa)  2022 roku -  o godz. 

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

 

 
Zebrała: Mariola  Substyk 
inspektor w Biurze Rady Powiatu 


