
                       

                        
                                                                          Wągrowiec,  dnia  17  maja   2021  roku. 

 

 

                  RADA POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
  

 
     OR-BR..0002.5. 2021                
 

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

(Dz. U. z 2020 r.,  poz. 920) zwołuję zdalne posiedzenie  XXX  sesji  Rady Powiatu Wągrowieckiego, która odbędzie  

się  w dniu  26 maja  2021 r. o godz. 16.00    

  Porządek  obrad  XXX  sesji  :     

1. Sprawy regulaminowe: 

      1.1)  otwarcie sesji, 

      1.2)  stwierdzenie kworum, 

      1.3)  przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji. 

 2.  Zgłaszanie uwag i poprawek do porządku obrad i przyjęcie porządku . 

 3.  Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami. 

 4.  Informacja  Starosty o wykonaniu uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu  między Sesjami.  

 5.  Informacja  z prac komisji Rady  o pracy między posiedzeniami sesji. 

 6. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego. 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na  podstawie raportu . 

 8.  Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady  Społecznej przy Zespole 

Opieki  Zdrowotnej  w Wągrowcu. 

  9. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok: 

       9.1  przedstawienie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok, 

       9.2 debata, 

       9.3 podjęcie uchwały w sprawie  wotum zaufania. 

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 

      2020  rok: 

       10.1)   przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania  

                  budżetu za 2020 rok, 

       10.2)   przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu,  

       10.3)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z  

                  wykonania budżetu za 2020 rok, 

       10.4)   informacja Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz przedstawienie  

                  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wągrowieckiego w  sprawie  udzielenia  Zarządowi  

                  Powiatu  absolutorium i opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym wniosku,  

      10.5)   dyskusja, 

      10.6)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  

                 sprawozdaniem z wykonania budżetu  Powiatu za 2020 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Wągrowieckiego  

      na lata 2021- 2035.     

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2021 rok . 

14.Interpelacje i zapytania. 

15.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

16.Zakończenie obrad XXX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 
 

Przewodnicząca  

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 
  Małgorzata Osuch 

________________________________________________________________________________ 
             Materiały na sesję w wersji elektronicznej są do pobrania na stronach      www.bip.wagrowiec.pl zakładka Rada Powiatu .    
 

M.S.  

http://www.bip.wagrowiec.pl/

