
 

 

 

Wągrowiec, dnia  04 kwietnia  2018 roku 

                                                                    

                                                                                    Posiedzenia Komisji  Stałych  

                                                                                    Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                                                    w  miesiącu  kwietniu  2018 roku 

 

Komisja Finansów  Obszarów  Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  : 

w dniu 17 kwietnia 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: 

Informacje w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność skarbu 

państwa i w lasach prywatnych. (Temat omówią zaproszeni goście). 

Wody polskie stopień zaawansowania zalewu gołanieckiego. (Temat omówią zaproszeni 

goście). 

 

w dniu 23 kwietnia  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: 

Nadwyżka budżetowa - podział  ( Temat przedstawią Skarbnik Powiatu, Zarząd Powiatu). 

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

sesji). 
 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

w dniu  09 kwietnia 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 wysokości ostatecznej subwencji oświatowej na 2018 rok oraz ocena 

wykorzystania budżetu za 2017 rok w zakresie działań Komisji.(Temat omówi kierownik 

Wydziału Oświaty (…). 

Spotkanie z przedstawicielami uczniów i ich opiekunami działającymi w szkolnych kołach 

wolontariatu.(Temat omówi przedstawiciel wolontariatu w ZS nr 1 w Wągrowcu).. 

 

w dniu  16 kwietnia  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 projektach konkursowych realizowanych przez organizacje pozarządowe 

dofinansowywanych przez powiat w 2017 roku. (Temat przedstawi kierownik Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zdrowia). 

Spotkanie konsultacyjno- informacyjne z wybranymi organizacjami pozarządowymi działającymi w 

zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi ( Temat przedstawią zaproszeni goście ). 

Omówienie materiałów na sesję. ( Temat przedstawią zaproszeni goście ) 



Komisja  Zdrowia,  Polityki  Społecznej i Rynku Pracy: 

w dniu   12 kwietnia  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: 
Informacja  z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 

roku".( Temat omówi kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia ). 

 

w dniu   19 kwietnia  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  11 kwietnia  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. 

Tematem   posiedzenia będzie: 

Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumenta w 2017 roku.(Temat 

przedstawi Powiatowy Rzecznik Konsumentów). 

 

w dniu  18 kwietnia  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. 

Tematem  posiedzenia będzie: 

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

 

Komisja  Rewizyjna : 

w dniu  09 kwietnia  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: 
Kontrola wykonania uchwał  Zarządu Powiatu  za I-wszy kwartał 2018 roku. ( Temat omówi kierownik 

Wydziału Organizacyjnego). 

 

w dniu  16 kwietnia  2018r. o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej                               

w  siedzibie  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu przy                                   

ul. Kcyńskiej 48. 

Tematem  posiedzenia będzie: 
Kontrola wykonania budżetu w 2017 roku w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. 

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 2017 r.,  poz. 1868)  zwołuje  posiedzenie XLII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

które odbędzie się   w dniu 25 kwietnia  (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 

 


