
                        

                        
                                                                          Wągrowiec,  dnia  19 kwietnia 2022  roku. 

 

 

                  RADA POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
   

 

 
     OR-BR..0002.4. 2022                 

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

(Dz. U. z 2022 r.,  poz. 528 ze zm.) zwołuję posiedzenie  XL  sesji  Rady Powiatu Wągrowieckiego, która 

odbędzie  się  w dniu  27  kwietnia  2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, 

przy ul. Kościuszki 15 w sali nr 109  . 

 

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

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

 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami  

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za  2021r.  

 7. Sprawozdanie z  działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz efektów 

pracy  organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim za rok 2021. 

 8.  Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii  Zajęciowej w  Gołańczy. 

 9.  Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Wągrowcu . 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego. 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Wągrowiecki 

na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa . 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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”. 

13. Podjęcie  uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

14. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany WPF na lata 2022-2040. 

15. Podjęcie  uchwały w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 

16. Interpelacje i zapytania. 

17. Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

18. Zakończenie obrad XL sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 
 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
             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/

