
 

  

BRZ-.0012.44.2016 

 
  Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mieni
Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:

 15 września 2016 r .
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,  

sala konferencyjna (p.  207) 
Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 
3. Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej.
4. Informacja na temat wykonania prac remontowych w placówkach oświatowych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego 

Łącko przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 1540 K Łącko 
4+953 do km 6+179. 

6. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia. 

Uprzejmie informuję, iż materiały bę
Sesję RPN. 

               

        

  

 
Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od 
samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814). 

Nowy Sącz, 

  Szanowni Państwo Członkowie Komisji Mienia i Infrastruktury  Rady Powiatu Nowosądeckiego

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 
Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 

września 2016 r . (t j .  czwartek) o  godz.  14:00
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,  ul .  Jagiel lońska 33 ,

sala konferencyjna (p.  207) -  I  piętro  
Proponowany porządek posiedzenia:  

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 
Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 

Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej. 
Informacja na temat wykonania prac remontowych w placówkach oświatowych. 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy 

przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 1540 K Łącko – 

Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. 
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Uprzejmie informuję, iż materiały będące przedmiotem obrad komisji  zostały przesłane wraz z materiałami na XVIII  

 Z poważaniem 

                Przewodniczący

    Mienia i Infrastruktury RPN
    

Antoni Poręba 
Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814). 

Nowy Sącz, 7 września 2016 r. 

Powiatu Nowosądeckiego  

a i Infrastruktury Rady Powiatu 

(t j .  czwartek) o  godz.  14:00 
ul .  Jagiel lońska 33 ,  

Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy 
 Wola Kosnowa od km 

dące przedmiotem obrad komisji  zostały przesłane wraz z materiałami na XVIII  

Przewodniczący 

Mienia i Infrastruktury RPN 
  

pracy zawodowej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 


