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Projekt                                                 

 

Porządek obrad 

XXXVIII Sesji Rady Powiatu Nakielskiego 

w dniu 26 marca 2014 roku, godz. 12.00. 

 

 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady. 

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

5. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarniczego w powiecie 

nakielskim. 

6. Informacja o stanie leśnictwa i zasobów naturalnych powiatu nakielskiego. 

7. Informacja o funkcjonowaniu „Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie”. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przystąpienia Powiatu Nakielskiego w poczet członków wspierających Związek Miast i Gmin Nadnoteckich  

z siedzibą w Nakle nad Notecią; 

b) przystąpienia Powiatu Nakielskiego do realizacji projektu pn. „E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej 

administracji dla dobra mieszkańców”; 

c) ustalenia planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia nauczycieli ze środków przeznaczonych  

na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności 

i form kształcenia, na które przyznaje się dofinansowanie w 2014 r.; 

d) założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie; 

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) podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2014; 

g) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią oraz zawarcia w tej sprawie 

umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad Notecią; 

h) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Szubin oraz zawarcia w tej sprawie umowy 

pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Szubin; 



i) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Kcynia oraz zawarcia w tej sprawie umowy 

pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Kcynia; 

j) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia w tej sprawie umowy 

pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza; 

k) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Sadki oraz zawarcia w tej sprawie umowy 

pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Sadki; 

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

m) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.   

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


