RADA POWIATU NAKIELSKIEGO
Projekt
Porządek obrad
XXXII Sesji Rady Powiatu Nakielskiego
w dniu 25 września 2013 roku, godz. 12.00.

1.

Otwarcie Sesji.

2.

Stwierdzenie quorum.

3.

Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady.

4.

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

5.

Ocena wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.

6.

Sytuacja na rynku pracy Powiatu Nakielskiego.

7.

Podjęcie uchwał w sprawie:
a)

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

b)

wyrażenia woli udziału jako partnera przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, (dotyczy
gminy Nakło nad Notecią);

c)

wyrażenia woli udziału jako partnera przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, (dotyczy
gminy Sadki);

d)

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 zmienioną uchwałą
Nr XXXI/343/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.;

e)

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;

f)

udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Sadki oraz zawarcia w tej sprawie umowy
pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Sadki;

g)

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

h)

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

8.

Interpelacje i zapytania radnych.

9.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

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