
                        

                        
                                                                          Wągrowiec,  dnia  20  września 2022  roku. 

 

 

                  RADA POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
   

 

 
     OR-BR..0002.8. 2022.                

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

(Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1526) zwołuję posiedzenie  XLIV  sesji  Rady Powiatu Wągrowieckiego, która 

odbędzie  się  w dniu  28 września  2022 r. o godz.15.00   w  siedzibie  Starostwa Powiatowego  w Wągrowcu 

przy  ul. Kościuszki 15, w  sali nr  109. 

 

Porządek  obrad  XLIV  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 Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu i realizacji zadań rzeczowych za  

     pierwsze półrocze 2022 roku. 

 7. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany uchwały  w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości  

     środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych      

     na te zadania  w 2022 roku. 

 8. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt   

     w mieszkaniach chronionych treningowych utworzonych na terenie  Powiatu Wągrowieckiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej  

    w Wągrowcu na podstawie Raportu. 

10.PodjęcieuchwałyRadyPowiatuWągrowieckiegozmieniającejuchwałę w sprawie przyjęcia  

     Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych  prowadzonych przez  

     powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny  

     ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw. 

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

12.podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na tata 2022-2040. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego  

     Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

14. Interpelacje i zapytania. 

15. Wnioski , oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

16. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 
 

 

 

 

 

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