
 
 Wągrowiec  dnia  01 lipca  2019 roku 

 

                        Rada Powiatu Wągrowieckiego 
                                                      Posiedzenia Komisji Stałych  

                                                           Rady Powiatu Wągrowieckiego                              

                                                        w miesiącu  lipcu    2019 roku 

 

Komisja Finansów Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  : 

w dniu  15  lipca  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.  
Tematem  posiedzenia będzie: 

Finansowanie pieczy zastępczej. (Temat przybliży dyrektor jednostki). 

 

w dniu  29  lipca  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: 

PUP- sytuacja na rynku pracy. Finansowanie zadań za 2018 rok.  (Temat przybliży dyrektor 

jednostki). 

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

z tematyką sesji). 
 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

w dniu 29  lipca  2019 r. o godz. 17.15 odbędzie się wspólne  posiedzenie Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  z Komisją Bezpieczeństwa i komunikacji w siedzibie Starostwa  

Powiatowego  w Wągrowcu  przy ul. Kościuszki 15  w sali nr  108.  
Tematami  posiedzenia  będą: 

Wstępna analiza naboru do szkół na rok szkolny 2019/2020. (Temat przedstawi  kierownik 

Wydziału Oświaty (…)). 
Opiniowanie materiałów na sesję. (Tematy będą omawiane przez osoby zaproszone zgodnie                          

z tematyką sesji). 
 

Komisja  Zdrowia,  Polityki  Społecznej i Rynku Pracy: 

w dniu 25 lipca 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 29 lipca  2019 r. o godz. 17.15 odbędzie się wspólne  posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji  z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15 w sali nr 108. 

Tematami  posiedzenia  będą: 

Komunikacja powiatowa w kontekście dojazdu młodzieży do szkół z terenu Powiatu 

Wągrowickiego  (Temat przybliżą zaproszeni goście). 

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

zgodnie z tematyką  sesji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Komisja  Rewizyjna  : 

w dniu  09 lipca 2019 r. o godz. 15.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej                          

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

Tematem  posiedzenia będzie: 

Badanie wykonania budżetu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu za I półrocze 2019 

roku.( Temat przedstawi dyrektor jednostki). 

 

w dniu  10 lipca 2019 r. o godz. 15.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej                          

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

Tematem  posiedzenia będzie: 

Przygotowanie sprawozdania  z działalności Komisji Rewizyjnej za I-wsze półrocze 2019 roku. 

 

 

 
 

 

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 XI sesji  Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

które odbędzie się   w dniu  31 lipca   (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 

 

 

 

 


