
 

ZAWIADOMIENIE 
 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 

1526) zwołuję XLV Sesję Rady Powiatu w Wadowicach na dzień 9 marca 2023 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 protokołów z sesji Rady Powiatu.  

4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

5. Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok. 

7. Sprawozdanie z umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Wadowickiego oraz ulg za okres 

od początku do końca roku 2022. 

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wadowicki za rok 2022. 

9. Sprawozdanie Przewodniczącej z realizacji Planu Pracy Rady Powiatu za rok 2022. 

10. Sprawozdania z realizacji planów pracy komisji stałych za rok 2022. 

11. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Planu Pracy Rady Powiatu w Wadowicach na rok 2023; 

b) przekazania petycji według właściwości; 

c) przyznania pomocy finansowej w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie na naprawę 

zniszczeń w obiekcie należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie; 

d) zmiany Uchwały Nr XXIV/279/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Wadowickiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wadowicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników; 

e) powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg 

powiatowych; 

f) powierzenia Gminie Lanckorona wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg 

powiatowych; 

g) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Andrychów; 

h) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy gruntu w miejscowości 

Stanisław Dolny; 

i) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy gruntu w miejscowości 

Tomice; 

j) określenia rodzaju zadań i przeznaczenia w roku 2023 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych; 

k) zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2023 rok; 

l) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego przyjętej uchwałą Rady 

Powiatu w Wadowicach Nr XLIII/398/22 w dniu 22.12.2022 r. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

13. Oświadczenia radnych. 

14. Sprawy bieżące. 

15. Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca 
Rady Powiatu w Wadowicach 

/-/ 
Zofia Kaczyńska 


