ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2022 r.
poz. 528 ze zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Powiatu w Wadowicach na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 1000.
Posiedzenie odbędzie się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 24B.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
7. Informacja o sytuacji na rynku pracy powiatu wadowickiego oraz sprawozdanie z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach w 2021 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach za rok 2021.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Wadowickiego za 2021 rok.
10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla
pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub
zakład dla nieletnich;
b) zmiany Uchwały Nr XXXVI/272/21 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 24.06.2021 r. dotyczącej
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego;
c) pozbawienia kategorii drogi powiatowej – drogi nr 1753K ul. Włókniarzy w Andrychowie;
d) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.;
e) zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2022 rok;
f) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego przyjętej uchwałą Rady
Powiatu w Wadowicach Nr XXXII/304/21 w dniu 30 grudnia 2021 r.
11. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Wadowickiego za 2021 rok:
a) debata nad przedstawionym Raportem;
b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Wadowicach.
12. Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wadowicach.
a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wadowickiego za rok 2021 oraz Informacja o stanie mienia
Powiatu Wadowickiego;
b) Sprawozdanie finansowe oraz opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
za rok 2021;
c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Wadowickiego za rok 2021;
d) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wadowicach z tytułu
wykonania budżetu za rok 2021 oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji
Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium;
e) Dyskusja w przedmiocie absolutorium;
f) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu wadowickiego za 2021 rok;
g) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wadowicach za 2021 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Oświadczenia radnych.
15. Sprawy bieżące.
16. Zakończenie obrad.
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