
 
 Wągrowiec  dnia  02 kwietnia  2019 roku 

 

                        Rada Powiatu Wągrowieckiego 
                                                      Posiedzenia Komisji Stałych  

                                                           Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                          w miesiącu  kwietniu  2019 roku 

 

Komisja Finansów Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  : 

w dniu  10 kwietnia  2019 r. o godz. 15.00  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji 

Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu z Komisją Bezpieczeństwa i 

Komunikacji  w siedzibie Starostwa  Powiatowego  w Wągrowcu  przy ul. Kościuszki 15                       

w sali nr  110. / po czym Komisje wspólnie dokonają oceny dróg powiatowych/. 

Tematem  posiedzenia będzie: 

PZD- ocena dróg powiatowych. Komisja wyjazdowa wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i 

Komunikacji. (Temat przybliży  dyrektor PZD). 

 

w dniu  17 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji 

Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu z Komisją Bezpieczeństwa i 

Komunikacji  w siedzibie Starostwa  Powiatowego  w Wągrowcu  przy ul. Kościuszki 15   w 

sali nr  110. / po czym Komisje wspólnie dokonają oceny dróg powiatowych/. 

Tematami   posiedzenia będą: 

PZD-ocena dróg powiatowych cd. (Temat przybliży  dyrektor PZD). 

Podział nadwyżki budżetowej. (Temat omówi zarząd i Skarbnik Powiatu). 

Opiniowanie materiałów na sesję. (Tematy będą omawiane przez  osoby zaproszone zgodnie                          

z tematyką sesji). 

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

w dniu 09 kwietnia  2019 r. o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Wągrowcu  przy  ul. Kościuszki  15 

w sali nr 110. 

Tematem  posiedzenia  będzie: 

Rozeznanie potrzeb edukacyjnych tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i klas 

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

 

w dniu 16 kwietnia  2019 r. o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Wągrowcu  przy  ul. Kościuszki  15 

w sali nr 110. 

Tematem  posiedzenia  będzie: 

Opiniowanie  materiałów na sesję  (Tematy będą omawiane przez  osoby zaproszone zgodnie  z 

tematyką sesji).  

 

Komisja  Zdrowia,  Polityki  Społecznej i Rynku Pracy: 

w dniu 08  kwietnia   2019 r. o godz.15. 00 odbędzie się wyjazdowe  posiedzenie Komisji, 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wągrowcu, przy ul. Wierzbowej 1. 

Tematem   posiedzenia będzie: 

Informacja o wykorzystaniu środków PFRON w Powiecie Wągrowieckim ( PCPR, PUP )                         

i realizacja zadań statutowych PCPR w 2018 roku (Temat przybliży dyrektor PCPR i dyrektor PUP 

ZOZ w Wągrowcu ). 
 

w dniu 18 kwietnia  2019 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. (Tematy zostaną omówione  przez osoby zaproszone na komisję 

zgodnie z tematyką  sesji). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Komisja  Bezpieczeństwa i Komunikacji : 

w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji wraz z Komisją Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii 

Rozwoju w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15                                      

w sali nr 110. / po czym Komisje wspólnie dokonają oceny dróg powiatowych/. 

Tematem   posiedzenia będzie: 

Ocena stanu dróg powiatowych - posiedzenie wyjazdowe. (Temat przybliży  dyrektor PZD). 

 

w dniu 17 kwietnia  2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji wraz z Komisją Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii 

Rozwoju w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15                                      

w sali nr 110. / po czym Komisje wspólnie dokonają oceny dróg powiatowych/. 

Tematami   posiedzenia będą: 

Ocena stanu dróg powiatowych - posiedzenie wyjazdowe. (Temat przybliży  dyrektor PZD). 

Opiniowanie materiałów na sesję oraz ustalenie najpotrzebniejszych zadań w remontach dróg 

powiatu na przyszłe lata.. (Tematy zostaną omówione  przez osoby zaproszone na komisję zgodnie z 

tematyką  sesji). 

  

Komisja  Rewizyjna  : 

w dniu  09 kwietnia 2019 r. o godz. 14.30 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 2019 roku. (Temat omówi 

kierownik Wydziału Organizacyjnego ). 

 

w dniu  16 kwietnia  2019 r. o godz. 14.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej   do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy  przy  ul. Walki 

Młodych 35. 

Tematem  posiedzenia będzie: 

Kontrola funkcjonowania i wykonania budżetu za 2018 rok w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii w Gołańczy. (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 VIII sesji  Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, które odbędzie się   w dniu  24  kwietnia  (środa) 2019 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 

 


