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Projekt                                                  

 
 

Porządek obrad 

VII Sesji Rady Powiatu Nakielskiego 

w dniu 30 kwietnia 2015 roku, godz. 12.00. 

 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady. 

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

5. Stan sanitarny w powiecie nakielskim. 

6. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej i wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015. 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jednostek pomocy społecznej w Powiecie 

Nakielskim w roku 2014. 

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle nad Notecią 

za 2014 rok. 

10. Przygotowanie szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski, do naboru na nowy rok szkolny. 

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) upoważnienia Zarządu Powiatu Nakielskiego do stanowienia o sposobie ustalenia cen i opłat za korzystanie 

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  

przez Powiat Nakielski; 

b) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest powiat nakielski; 

c) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego; 

d) przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nakielskiego na lata  

2015-2017; 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków; 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego; 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2015. 
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13. Interpelacje i zapytania radnych.   

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wnioski i oświadczenia radnych. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zakończenie obrad. 

 

 


