
                        

                        
                                                                          Wągrowiec,  dnia  22  listopada  2022  roku. 

 

 

                  RADA POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
   

 

 
     OR-BR..0002.10. 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  XLVI  sesji  Rady Powiatu Wągrowieckiego, która 

odbędzie  się  w dniu  30 listopada  2022 r. o godz.15.00   w  siedzibie  Starostwa Powiatowego  w Wągrowcu 

przy  ul. Kościuszki 15, w  sali nr  109. 

 

Porządek  obrad  XLVI  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 wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa,  

      położonych na terenie powiatu wągrowieckiego przeprowadzonych w 2021 roku . 

 7.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/314/2022 z dnia 30 marca 2022 roku  

      zmienionej Uchwałą Nr XLIV/343/2022 z dnia 28 września 2022 roku Rady Powiatu  

      Wągrowieckiego 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 wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie   

      pojazdów w 2023 roku. 

 9.  Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 

      lub innych obiektów pływających w 2023 roku. 

10. Podjęcie  uchwały  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami    

      działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami  

      wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

      projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  

      organizacji. 

11. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu  

      Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

      działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 

12. Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki  

      w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w  

      powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024”. 

13. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz  

      określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

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

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

16.  Interpelacje i zapytania. 

17.  Wnioski , oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

18.  Zakończenie obrad XLVI 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/

