
                        

                        
                                                                          Wągrowiec,  dnia  14 lutego  2022  roku. 

 

 

                  RADA POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
   

 

 
     OR-BR..0002. 2. 2022                

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

(Dz. U. z 2020 r.,  poz. 920 ze zm.) zwołuję zdalne  posiedzenie  XXXVIII  sesji  Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, która odbędzie  się  w dniu  23  lutego  2022 r. o godz.15.00   . 
 

Porządek  obrad  XXXVIII zdalnej   sesji   RPW:     

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.  Sprawozdanie Starosty o wykonaniu uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu  między  sesjami.  

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

 6.  Informacja o  realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu za 2021 rok.  

 7.  Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta 

      Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i  bezpieczeństwa w 

      Powiecie Wągrowieckim za 2021 rok. 

 8.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania  Komendanta Powiatowego Państwowej  

      Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w zakresie  

      ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.  

9.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia  

      NMP w Wągrowcu. 

10. Podjęcie uchwały   w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała  

      Archanioła w Mieścisku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów  

      Piotra i Pawła w Łeknie . 

12 .Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym  

      Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. 

13. Podjęcie uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Wągrowiec prowadzenia zadania zarządzania drogą  

      powiatową nr 1603P w miejscowości Łekno na odcinku od km 12+050 do km 12+373 w ramach zadania  

      pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części  

      dawnego miasta Łekno“. 

14. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 w sprawie określenia  

      przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki oraz  

      warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

15. Podjęcie uchwały  w sprawie   upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej  

      w Wągrowcu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie  

      Damasławek na realizację zadania. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie  

      Wągrowiec  na realizację zadania. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie 

      Gołańcz na realizację zadania. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie  

      Skoki na realizację zadania. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie miejskiej  

      Wągrowiec na realizację zadania. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy  

      dzierżawy nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 55,  na okres dłuższy niż trzy lata,  

      na rzecz Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych   Sp. zo. o. w Wągrowcu. 

22. Podjęcie uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 

23. Interpelacje i zapytania. 

24. Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

25. Zakończenie obrad  XXXVIII 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  
 
 

 

 

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

