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                  RADA POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
   

 

 
     OR-BR..0002. 7. 2019                 

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

(Dz. U. z 2019 r.,  poz. 511) zwołuję posiedzenie  X sesji  Rady Powiatu Wągrowieckiego, która odbędzie  się  

w dniu  26 czerwca   2019 r. o godz.16.00   w  siedzibie  Starostwa Powiatowego   w Wągrowcu przy               

ul. Kościuszki 15, w  sali nr  109. 

  Porządek  obrad  X  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.  Przedstawienie protokołu z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2018 rok. 

 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki  

      Zdrowotnej  w Wągrowcu. 

 8.  Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr VI/47/2019  RPW  z dnia 27 lutego 2019 roku  w sprawie  

      zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia powierzchni użytkowej  

      będącej w dyspozycji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

 9.  Podjęcie uchwały  w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz nieopodatkowanych należności  

      budżetowych  stanowiących dochody Powiatu Wągrowieckiego instrumentem płatniczym. 

 10. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2018 rok: 

       10.1  przedstawienie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2018 rok, 

       10.2 debata, 

       10.3 podjęcie uchwały w sprawie  wotum zaufania. 

11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 

      2018  rok: 

       11.1)   przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania  

                  budżetu za 2018 rok, 

       11.2)   przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu,  

       11.3)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z  

                  wykonania budżetu za 2018 rok, 

       11.4)   informacja Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz przedstawienie  

                  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wągrowieckiego w  sprawie  udzielenia  Zarządowi  

                  Powiatu  absolutorium i opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym wniosku,  

      11.5)   dyskusja, 

      11.6)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  

                 sprawozdaniem z wykonania budżetu  Powiatu za 2018 rok.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Wągrowieckiego  

      na lata 2019-2032.     

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2019 rok . 

15.Interpelacje i zapytania. 

16.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

17.Zakończenie obrad X 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/

