
Rada Powiatu Nowodworskiego 

XVII Sesja w dniu 28 maja 2020, godz. 09:00 
 
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 28 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 

z póź.zm.) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 1 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn.zm.), zwołuję XVII sesję Rady Powiatu 

Nowodworskiego, która odbędzie się (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość) w dniu 28.05.2020r. o godz. 9:00.  
 

Sesję można śledzić pod adresem :  

https://www.youtube.com/channel/UCbzIvss9VV4sshD_LuV16-Q 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu nr XVI/2020 z dnia 23.04.2020r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowodworskiego; 

2) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok; 

3) powierzenia przez Powiat zadania inwestycyjnego Gminie Nasielsk; 

4) tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, 

doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego i nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowodworski; 

5) zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych; 

6) utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

5. Informacja za rok 2019 z dokonanych umorzeń należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu na podstawie 

uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XLII/284/2010 z dnia 23 września 2010r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Powiatowi Nowodworskiemu. 

6. Stan bezpieczeństwa publicznego, sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu 

Nowodworskiego. 

1) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym 

Dworze Mazowieckim w 2019 roku. 

2) Informacja z realizacji zadań - Ochrona przeciwpożarowa Powiat Nowodworski 

sprawozdanie za 2019 rok. 

3) Informacja o stanie sanitarnym na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

7. Informacja dotycząca realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami w roku 2019. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. 

9. Sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.   

10. Interpelacje i zapytania. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie sesji. 

                                             Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego  

                                                       /-/Zdzisław Szmytkowski  

https://www.youtube.com/channel/UCbzIvss9VV4sshD_LuV16-Q

