POWIAT NOWOMIEJSKI

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście
Lubawskim
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.
zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 28 października 2021 roku o
godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Sesja odbędzie się z
zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń
nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.
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Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Powołanie Sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie z prac Zarządu.
Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowomiejskiego w roku szkolnym 2019/2020.
Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2021 – 2034
ze zmianami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w
Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na
2021 r. ze zmianami.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2022”.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Biskupiec polegającej na nieodpłatnym przekazaniu
kostki chodnikowej pochodzącej z rozbiórki chodników przy drodze powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) –
Krotoszyny – Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333N w miejscowości Szwarcenowo z przeznaczeniem na potrzeby
modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Biskupiec.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski
Przed sesją o godzinie 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.
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