
 Wągrowiec  dnia  03  kwietnia   2017 roku 
                         Rada Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                    

                                                                   Posiedzenia Komisji  Stałych  

                                                                                    Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                                                   w  miesiącu  kwietniu  2017 roku 

 

Komisja Finansów  Obszarów  Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  : 

w dniu   06 kwietnia  2017 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 108. 

Tematami  posiedzenia będą: 

Informacja o stanie cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Powiatu 

Wągrowieckiego oraz plany inwestycyjne w tym zakresie. 

Informacja o stanie cieków wodnych szczegółowych.  Realizacja zadań statutowych spółek 

wodnych funkcjonujących na terenie powiatu. (Tematy omówią zaproszeni goście). 

 

w dniu   24 kwietnia 2017 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 110. 

Tematami   posiedzenia będą: 

Analiza subwencji oświatowej na 2017 rok.  (Temat przybliży Zarząd i kierownik Wydziału 

Oświaty (…)). 

Podział nadwyżki budżetowej za 2016 rok (Temat omówi Zarząd i Skarbnik Powiatu ). 

Opiniowanie materiałów na sesję. (Temat zreferują zaproszeni goście zgodnie z tematyką sesji). 

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

w dniu 10 kwietnia  2017 r. o godz. 15. 00 odbędzie się   posiedzenie Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, przy                               

ul. Kościuszki 15 w sali nr 108. 

Tematami   posiedzenia  będą: 

Przyjęcie informacji o wysokości –ostatecznej subwencji oświatowej na 2017 rok oraz ocena 

wykorzystania budżetu za 2016 rok-w zakresie działań Komisji. (Temat omówi kierownik 

Wydziału Oświaty (…)). 

Spotkanie z przedstawicielami uczniów i ich opiekunami- działającymi w szkolnych kołach 

wolontariatu. (Temat omówi opiekun i przedstawiciele wolontariatu ). 

 

w dniu  21 kwietnia  2017 r. o godz. 15. 00 odbędzie się   posiedzenie Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, przy                             

ul. Kościuszki 15, w sali nr 110. 

Tematami   posiedzenia  będą: 

Przyjęcie informacji o projektach konkursowych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe -dofinansowanych przez Powiat w 2016 roku. ( Temat przedstawi kierownik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia). 

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne z wybranymi organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie  opieki nad osobami niepełnosprawnymi. (Temat omówią 

przedstawiciele organizacji oraz kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia). 

Działalność kulturalno- sportowa i oświatowo – edukacyjna w WTZ w Wapnie i w 

Stowarzyszeniu  „Rehabilitacja”. (Temat omówi kierownik WTZ w Wapnie oraz przedstawiciel 

Stowarzyszenia Rehabilitacja). 

Omówienie materiałów na sesję. (Tematy zreferują zaproszeni goście ) 



Komisja  Zdrowia,  Polityki  Społecznej i Rynku Pracy: 

w dniu   11 kwietnia  2017 r. o godz. 15.00.  odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy  do siedziby  Powiatowego  Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wągrowcu, przy ul. Wierzbowej 1. 

Tematem   posiedzenia będzie: 

Informacja o wykorzystaniu środków PFRON w powiecie wągrowieckim (PCPR,PUP)i 

realizacja zadań statutowych PCPR. (Temat zreferują dyrektorzy PUP i PCPR). 

 

w dniu   20  kwietnia  2017 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 110. 

Tematem   posiedzenia będzie: 

Opiniowanie materiałów na sesję. (Temat omówią zaproszeni  goście zgodnie z tematyką sesji).  

 

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji : 

w dniu  12  kwietnia  2017 r. o godz. 16.00   odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa  i Komunikacji  do siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49, po czym  dalsze posiedzenie Komisji odbędzie się w 

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

Tematem  posiedzenia będzie: 

Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2016 rok. Plany 

i najważniejsze wyzwania na przyszłość. (Temat omówi Powiatowy Inspektor  Nadzoru 

Budowlanego). 

 

w dniu  19  kwietnia  2017 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 110. 

Tematem posiedzenia będzie: 

Opiniowanie materiałów na sesję. (Temat omówią zaproszeni  goście zgodnie z tematyką sesji).  

 

Komisja  Rewizyjna : 

w dniu 10 kwietnia 2017r. o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej                               

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

Tematem  posiedzenia będzie: 

Kontrola wykonania uchwał Zarządu Powiatu za I-wszy kwartał 2017 roku. (Temat przybliży 

kierownik Wydziału Organizacyjnego). 

 

w dniu 21 kwietnia 2017r. o godz. 13.00 odbędzie się wyjazdowe  posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej  do   siedziby  Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Wągrowcu przy 

ul. Kcyńskiej 48. 

Tematem  posiedzenia będzie: 

Kontrola wykonania budżetu w  Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym im. Janusza 

Korczaka  w Wągrowcu. (Temat przedstawi  dyrektor jednostki). 

 

PRZEWODNICZĄCA    RADY   POWIATU  WĄGROWIECKIEGO  

 

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

(Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 814 ze zm.)  zwołuje  posiedzenie XXX sesji Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, które odbędzie się   w dniu  26 kwietnia  (środa) 2017 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 
 

 


