
 Wągrowiec  dnia  03  lipca   2017  roku 
                         Rada Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                    

                                                                  Posiedzenia Komisji  Stałych  

                                                                                    Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                                                 w  miesiącu  lipcu  2017 roku 

 

Komisja Finansów  Obszarów  Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  : 

w dniu   17  lipca  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. 

Tematem  posiedzenia będzie: 

PUP-sytuacja na rynku pracy, wykorzystanie środków finansowych przez PUP za 2016 rok. 
(Temat przybliży dyrektor  jednostki ). 

 

 

w dniu   24  lipca  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 dochodów i wydatków pieczy zastępczej . (Temat przybliży dyrektor jednostki). 

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

sesji). 

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

w dniu 17 lipca  2017 r. o godz. 11.30 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: 

Wstępna analiza wyników naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018. 

(Temat omówi kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Ocena stanu wykorzystania miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.(Temat 

przybliży dyrektor POW w Wągrowcu). 

Opiniowanie materiałów na sesję.(Tematy zreferują zaproszeni goście zgodnie z tematyką 

sesji). 

 

Komisja  Zdrowia,  Polityki  Społecznej i Rynku Pracy: 

w dniu   20 lipca  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  19 lipca  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. 

Tematami  posiedzenia będą: 

Ocena działań Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie pomocy mieszkańcom w kreowaniu 

rynku pracy, spotkanie z udziałem dyrektora PUP.  (Temat przedstawi dyrektor jednostki ). 



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

sesji).  

 

 

Komisja  Rewizyjna : 

w dniu  17  lipca  2017r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej                               

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

Tematem  posiedzenia będzie: 

Przygotowanie sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za I-wsze 

półrocze 2017 roku. 

 

 

 

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 XXXIII sesji Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, które odbędzie się   w dniu  26 lipca   (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 
 

 

 


