
                        

                        
                                                                          Wągrowiec,  dnia  18 lipca  2022  roku. 

 

 

                  RADA POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
   

 

 
     OR-BR..0002. 7. 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  XLIII  sesji  Rady Powiatu Wągrowieckiego, która 

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

przy ul. Kościuszki 15, w  sali nr  109. 

 

Porządek  obrad  XLIII  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. Informacja o działalności nadzorów wodnych w  Powiecie Wągrowieckim za 2021 rok. 

 7. Przedstawienie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla powiatu wągrowieckiego  

     na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 za okres 2019-2021. 

 8. Przedstawienie protokołu z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2021 rok. 

 9. Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 roku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania    

     obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny  

     w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek  

     w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć      

     nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady   

     zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na  

     odległość,  a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć  nauczycieli szkół  

     i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów,  

     logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. 

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

12.Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040. 

13. Interpelacje i zapytania. 

14. Wnioski , oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

15. Zakończenie obrad XLIII 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/

