
 

 

 

 

Wągrowiec, dnia  04 stycznia 2018 roku 

 

                                                                    

                                                                                    Posiedzenia Komisji  Stałych  

                                                                                    Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                                                    w  miesiącu  styczniu   2018 roku 

 

Komisja Finansów  Obszarów  Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  : 

w dniu   29 stycznia  2018 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: 

Urząd Pracy – informacja o realizacji zadań. (Temat zreferuje dyrektor PUP w Wągrowcu). 

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

sesji). 
 
 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

w dniu  15  stycznia   2018 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 realizacji zadań Powiatu w zakresie oświaty, kultury w 2017 roku -

wnioski na 2018 rok. 

Zadania inwestycyjne i remontowe w szkołach i placówkach planowane w 2018 roku.(Tematy 

zreferuje kierownik Wydziału Oświaty (…)).  

 

w dniu  22  stycznia   2018 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: 

Analiza zaspokojenia potrzeb finansowych na rok 2018 w ZS nr 1,Zs nr 2 i ZS w Gołańczy              

(Temat omówią dyrektorzy poszczególnych jednostek). 

Przyjęcie informacji o realizacji zadań Powiatu w zakresie sportu i turystyki w 2017 roku -

wnioski na 2018 rok.( Temat omówi kierownik Wydziału Oświaty (…)). 

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

sesji). 

 

 

 

 

 

 



Komisja  Zdrowia,  Polityki  Społecznej i Rynku Pracy: 

w dniu   24  stycznia  2018 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  25 stycznia  2018 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: 

Informacja z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku  (Temat omówi st. 

specj. ds. zarządzania kryzysowego). 

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

sesji). 

 

 

Komisja  Rewizyjna : 

w dniu  15 stycznia  2018r. 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: 

Analiza i kontrola udzielania dotacji dla gmin powiatu wągrowieckiego w 2017 roku na 

realizacje zadań związanych z usuwaniem azbestu (…) ( Temat omówi kierownik Wydziału 

Ochrony Środowiska (…)). 

 

w dniu  22 stycznia  2018r. 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: 

Analiza  sposobów monitorowania stanu nawierzchni dróg powiatowych .( Temat przedstawi 

dyrektor PZD w Wągrowcu ). 

 

 

PRZEWODNICZĄCA    RADY   POWIATU  WĄGROWIECKIEGO 

 

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

(Dz. U.  z 2017 r.,  poz. 1868)  zwołuje  posiedzenie XXXIX sesji Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, które odbędzie się   w dniu 31 stycznia  (środa) 2018 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 


