
 
 Wągrowiec  dnia  04 czerwca  2019 roku 

 

                        Rada Powiatu Wągrowieckiego 
                                                      Posiedzenia Komisji Stałych  

                                                           Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                        w miesiącu  czerwcu   2019 roku 

 

Komisja Finansów Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  : 

w dniu  28  czerwca  2019 r. o godz. 14.00  odbędzie się wyjazdowe  posiedzenie Komisji 

Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  do  siedziby Domu Pomocy 

Społecznej w Srebrnej Górze.  
Tematem  posiedzenia będzie: 

Informacja o realizacji zadań przez DPS w Srebrnej Górze, wizja rozwoju. (Temat przybliży 

dyrektor jednostki). 

 

w dniu  24 czerwca 2019 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: 

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na działania w zakresie promocji. 

Podejmowane działania w zakresie nowych form promocji. (Temat przybliży kierownik 

Wydziału Organizacyjnego). 

Informacja z wykonania budżet za 2018 rok. (Temat omówi Skarbnik Powiatu). 

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

z tematyką sesji). 

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

w dniu 11 czerwca  2019 r. o godz. 16.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do  siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu 

przy ul. Klasztornej 17. 

Tematem  posiedzenia  będzie: 

Funkcjonowanie i baza lokalowa I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. Przygotowanie 

do nowego roku szkolnego 2019/2020. (Temat przedstawi  dyrektor jednostki ). 

 

w dniu 18  czerwca  2019 r. o godz. 15.00 odbędzie się  wyjazdowe posiedzenie Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  do siedziby Zespołu Szkół w Gołańczy  przy  ul. Walki 

Młodych  35. 

Tematami  posiedzenia  będą: 

Funkcjonowanie i baza lokalowa Zespołu Szkół w Gołańczy. Przygotowanie do nowego roku 

szkolnego 2019/2020. (Temat przedstawi  dyrektor jednostki ). 

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

tematyką sesji).  

 

Komisja  Zdrowia,  Polityki  Społecznej i Rynku Pracy: 

w dniu 13 czerwca  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: 

Analiza wniosków kontroli ZOZ w Wągrowcu. (Temat przybliży dyrektor jednostki ). 
 

w dniu 17 czerwca  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 12 czerwca  2019 r. o godz. 16.15  odbędzie się  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa 

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

w sali nr 110. 

Tematem   posiedzenia  będzie: 

Wyniki kontroli ZOZ oraz sytuacja finansowa szpitala, zagrożenia i wnioski. (Temat przybliży  

dyrektor jednostki). 

 

w dniu 19 czerwca  2019 r. o godz. 16.15  odbędzie się  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa 

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

w sali nr 110. 

Tematami   posiedzenia  będą: 

Stan bezpieczeństwa sanitarnego wód i kąpielisk w powiecie wągrowieckim przed zbliżającym 

się sezonem wakacyjnym.( Temat omówi Powiatowy Inspektor Sanitarny). 

Opiniowanie materiałów na sesję. (Tematy zostaną omówione  przez osoby zaproszone na komisję 

zgodnie z tematyką  sesji). 

  

Komisja  Rewizyjna  : 

w dniu  11 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej                          

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy  ul. Kościuszki 15  w sali nr 110. 

Tematem  posiedzenia będzie: 

Pozyskiwanie i wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych przez wydziały starostwa. 

(Temat omówi Sekretarz  Powiatu ). 

 
 

 

PRZEWODNICZĄCA   RADY   POWIATU  WĄGROWIECKIEGO  

 

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

(Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 511)  zwołuje  posiedzenie X sesji  Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

które odbędzie się   w dniu  26 czerwca  (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 

 

 

 


