
Załącznik do uchwały nr 1327/2021 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

C\M-4 1g1fisti 
Rada Powiatu Wrzesińskiego 

Września, 28 grudnia 2021 r. 

SO.0002.12.2021 

Szanowni Państwo 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. nn.) zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu 
Wrzesińskiego (nadzwyczajną) na dzień 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 
w trybie zdalnym. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwal: 

1) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

2) w sprawie nadania statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej Ośrodka 
Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie; 

3) tu ieniającej uchwałę nr 3011XLVII12018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 
12 września 2018 r. zmienioną uchwałą 1941=(/2021 Rady Powiatu 
Wrzesińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode 
na rynku pracy, Działanie 11 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wrzesiński umowy 
z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2021 oraz ustalenie ostatecznego terminu ich wydatkowania; 

6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok. 
4. Zamknięcie obrad. 
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