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                                                                                                       Brodnica, dnia 12 czerwca 2020 r.     
BR.0002.19.2020                                                                                       
                                                                                                            
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                  Pan/i     
                                                                                                                                                                                   

.......................................................... 
 
 
         Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                         
( Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) oraz § 12 ust. 3 Statutu Powiatu Brodnickiego ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. z 2019 r. poz. 4788 ), zwołuję XIX sesję Rady Powiatu w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 
30 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. Lidzbarskiej 14      
w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad :  
  
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Stwierdzenie quorum. 
 3. Przyjęcie porządku obrad.  
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu za okres od ostatniego sprawozdania.  
 6. Wystąpienie Starosty Brodnickiego na temat raportu o stanie Powiatu Brodnickiego w 2019 r. 
 7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Brodnickiego w 2019 r. 
    a) głosy radnych, 
    b) głosy mieszkańców, 
    c) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brodnicy wotum     
       zaufania.  
 8. Wystąpienie Starosty Brodnickiego na temat realizacji budżetu Powiatu Brodnickiego w 2019 r.  
 9. Debata absolutoryjna nad : 
    a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2019 r. z uwzględnieniem      
        stopnia zaawansowania programów wieloletnich, 
    b) sprawozdaniem finansowym Powiatu Brodnickiego za 2019 r., 
    c) informacją z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy    
        za 2019 r., 
    d) informacją o stanie mienia Powiatu Brodnickiego za 2019 r., 
    e) uchwałą Nr 8/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w    
        Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez    
        Zarząd Powiatu w Brodnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją    
        o stanie mienia Powiatu, 
    f) uchwałą Nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 maja 2020 r. w  
        sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Brodnicy za 2019 r.,  
    g) uchwałą Nr 9/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w  
        Bydgoszczy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o        
        udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brodnicy za 2019 rok. 
 
 



10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : 
    a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2019 rok, 
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, 
    c) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, 
    d) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów     
        pływających w 2020 roku na obszarze Powiatu  Brodnickiego, 
    e) przyjęcia ”Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brodnickim za rok 2019”, 
    f) wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu konkursowego pn. „Rodzina w Centrum    
       3” w ramach działania 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych” poddziałanie  9.3.2    
       Rozwój Usług Społecznych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
   g) wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu konkursowego pn. „Wsparcie osób    
       starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania   
       się COVID - 19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”  
       w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na     
       lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług  
       zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych”, 
   h) założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Brodnicy i  włączenia jej do Centrum Kształcenia 
       Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, 
   i) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2020, 
   j) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu   
      Brodnickiego na lata 2020 - 2035, 
  k) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Brodnicy na 2020 r.  
11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami    
      pozarządowymi  i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego za rok 2019.  
12. Wnioski i oświadczenia radnych. 
13. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców Powiatu. 
14. Zamknięcie XIX sesji Rady Powiatu w Brodnicy.    
 
                                                                                                      

                                                                                                       Przewodniczący  Rady Powiatu 
 
                         Roman Pytlasiński 
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