
Wałbrzych, dnia 18.11.2021 roku 

OBR.0002.10. 2021  

                                                                Mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego  

 

 
  Uprzejmie  informuję, że XXIX Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego odbędzie się w dniu 

 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 9:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,  

przy al. Wyzwolenia 24, sala konferencyjna nr 206.  

 Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., 

poz. 568 z późn. zm.) zarządzam możliwość udziału w Sesji  również w trybie zdalnym: 

 

Proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie Sesji.  

2. Zgłaszanie wniosków do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady. 

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu pomiędzy Sesjami. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 

2021 rok.  

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.  

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały  

nr XXII/23/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań powiatu na które 

przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 

roku.  

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w 2022 r.  

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały  

nr XXVI/29/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 

prowadzenia obsługi i zarządzania środkami finansowymi Wspólnego Funduszu 

Mieszkaniowego.  

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla 

radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz zwrotu kosztów podróży. 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Wałbrzyskiego. 

12. Interpelacje i zapytania radnych.  

13. Wnioski i oświadczenia radnych.  

14. Zakończenie Sesji Rady Powiatu.  

 

 

 
  

Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

 Sylwestra Wawrzyniak (-) 

 

 
 

 

 

 

 

 


