
 

 

 

     Wągrowiec, dnia  01 października  2018 roku 

                                                                    

                                                                                    Posiedzenia Komisji  Stałych  

                                                                                    Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                                                    w  miesiącu październiku 2018 roku 

 

Komisja Finansów  Obszarów  Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  : 

w dniu  29 października  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: 

Założenia do projektu budżetu na 2019 rok. (Temat omówi Zarząd i Skarbnik Powiatu ). 

Opiniowanie materiałów na sesję. (Tematy zreferują zaproszeni goście zgodnie ) 
 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

w dniu  15 października  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 dotacjach na renowację zabytków w 2018 roku. 

Analiza działań i przedsięwzięć promocyjnych Powiatu ( Oświata-Kultura-Sport-Turystyka) 

oraz informacja o imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych i 

współorganizowanych przez Powiat Wągrowiecki w 2018 roku. 

Opiniowanie propozycji do kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na 

rok 2019.(Tematy przedstawi kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu). 

 

w dniu  22 października  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: 

Stan aktualny i koncepcje  programu wsparcia jakości pracy szkół i przedszkoli 

koordynowanego przez PPP. ( Temat przedstawi  dyrektor jednostki ). 

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

 

Komisja  Zdrowia,  Polityki  Społecznej i Rynku Pracy: 

w dniu   04 października  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  o funkcjonowaniu Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. (Temat przedstawi 

kierownik Wydziału ). 

 

 



w dniu   25 października  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 ). 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji : 

w dniu  10 października  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. 

Tematem  posiedzenia będzie: 

Informacja  o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Wągrowieckim w 2017 roku. (Temat 

omówi kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…)). 

 

w dniu  24 października 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. 

Tematem  posiedzenia będzie: 

Opiniowanie materiałów na sesję. (Tematy omówią zaproszeni goście). 

 

Komisja  Rewizyjna : 

w dniu  15 października  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: 
Realizacja  zadań w zakresie kultury i sportu przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w okresie 

styczeń-wrzesień 2018 roku. (Temat omówi  kierownik  Wydziału Oświaty (…)). 

 

 

 

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 XLVII sesji Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, które odbędzie się   w dniu  30 października  (wtorek) 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 
 

 

 

 


