RADA POWIATU NAKIELSKIEGO
Projekt
Porządek obrad
XXXIII Sesji Rady Powiatu Nakielskiego
w dniu 30 października 2013 roku, godz. 12.00.

1.

Otwarcie Sesji.

2.

Stwierdzenie quorum.

3.

Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady.

4.

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

5.

Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Staroście Nakielskiemu.

6.

Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu Nakielskiego.

7.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu nakielskiego za rok szkolny 2012/2013.

8.

Stan dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Nakielskiego.

9.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nakielskiego za okres 2011-2012.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)

zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzania
Zarządowi Powiatu Nakielskiego sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń;

b)

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;

c)

wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu;

d)

wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Samostrzelu, gmina Sadki, stanowiącej
własność Powiatu Nakielskiego;

e)

wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Samostrzelu, gmina Sadki,
stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego;

f)

zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu
Nakielskiego;

g)

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego;

h)

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

i)

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

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

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.
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