
 

 

 

Wągrowiec, dnia  05 września 2018 roku 

                                                                    

                                                                                    Posiedzenia Komisji  Stałych  

                                                                                    Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                                                    w  miesiącu  wrześniu  2018 roku 

 

Komisja Finansów  Obszarów  Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  : 

w dniu  18 września  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 108. 

Tematem   posiedzenia  będzie: 

Informacja  o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. Kształtowanie się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. (Temat omówi Zarząd i Skarbnik Powiatu ). 

 

w dniu 24 września  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 108. 

Tematami  posiedzenia będą: 

Informacja o funkcjonowaniu i perspektywie rozwoju transportu publicznego w powiecie 

wągrowieckim.( Temat przedstawi  kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji  (…). 

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

sesji). 
 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

w dniu  12 września 2018 r. o godz. 15.00 odbędzie się   posiedzenie Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w siedzibie  Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, przy                                         

ul. Kościuszki 49. 

Tematem  posiedzenia  będzie: 

Ocena realizacji zadań statutowych i potrzeb materialnych ZS nr2. ( Temat przedstawi  

dyrektor jednostki). 

 

w dniu  17 września 2018 r. o godz. 15.15 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 stanie organizacyjnym szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Wągrowiecki. ( Temat przedstawi  kierownik Wydziału Oświaty (…)). 

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne z wybranymi podmiotami życia sportowego i turystyki. 

(Tematy zreferują zaproszeni goście zgodnie z tematyką) 

Omówienie materiałów na sesję. ( Temat przedstawią zaproszeni goście ). 

 

 

 

 

 



Komisja  Zdrowia,  Polityki  Społecznej i Rynku Pracy: 

w dniu   13 września  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 108. 

Tematem   posiedzenia  będzie: 

Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku i realizacji 

zadań inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem szpitala powiatowego. (Temat 

przedstawi Zarząd, Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu). 

 

w dniu   20 września  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 108. 

Tematem   posiedzenia będzie: 

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

 

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji : 

w dniu  19 września 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 108. 

Tematami  posiedzenia będą: 

Informacja Zarządu o realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku. Wnioski do projektu budżetu 

na 2019 rok. (Temat omówi Zarząd ,Skarbnik Powiatu). 

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

 

Komisja  Rewizyjna : 

w dniu  12 września 2018r. o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej                               

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

nr 108. 

Tematem  posiedzenia będzie: 
Analiza wykonania budżetu powiatu w pierwszym półroczu  2018 roku. (Temat omówi Skarbnik 

Powiatu). 

 

w dniu  17 września 2018r. o godz. 13.30 odbędzie się wyjazdowe  posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej   do  siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.   

Tematem  posiedzenia będzie: 
Realizacja zadań statutowych w zakresie opieki nad młodzieżą w MOW w Antoniewie. (Temat omówi 

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 2018 r.,  poz. 995 ze zm.)  zwołuje  posiedzenie XLVI sesji Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, które odbędzie się   w dniu  26 września  (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 
 



 

 


