RADA POWIATU NAKIELSKIEGO
Projekt

Porządek obrad
XXXI Sesji Rady Powiatu Nakielskiego
w dniu 28 sierpnia 2013 roku, godz. 12.00.

1.

Otwarcie Sesji.

2.

Stwierdzenie quorum.

3.

Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady.

4.

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

5.

Informacja o działalności „Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie” oraz informacja o dostępności do specjalistycznej
opieki medycznej mieszkańców powiatu nakielskiego.

6.

Informacja na temat realizacji inwestycji prowadzonych przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne
Powiatu Nakielskiego.

7.

Podjęcie uchwał w sprawie:
a)

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nakielskiego do konkursu na składanie wniosków
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Konsorcjum
Nakło” w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;

b)

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/309/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie
podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2013;

c)

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;

d)

zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata
2013- 2032;

e)

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2013;

f)

zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczenia na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego;

g)

wyrażenia woli przyjęcia do realizacji zadania pn. „ Prace konserwatorskie polichromii ścian i stropu w auli
budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią”.

POWIAT NAKIELSKI
ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. +48 52 386 66 33, fax +48 52 386 66 25
www.powiat-nakielski.pl, starosta.cna@powiatypolskie.pl
NIP 5581724333, REGON 092350866

8.

Interpelacje i zapytania radnych.

9.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

