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                                                                                                                             Projekt 

                                                                   

Porządek obrad 

XXX Sesji Rady Powiatu Nakielskiego 

w dniu 26 czerwca 2013 roku, godz. 12.00 

 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady. 

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

5. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w zakresie wykonywanych zadań. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2012 rok oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu: 

� sprawozdanie z wykonania budżetu, 

� opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu, 

� sprawozdanie finansowe powiatu nakielskiego za 2012 rok, 

� opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu, 

� wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

� opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie absolutorium,  

� dyskusja, 

� podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nakielskiego za 2012 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2012 rok,  

� podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nakielskiego z wykonania 

budżetu powiatu za 2012 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią; 

b) przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu 

Nakielskiego na lata 2013-2016; 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 

d) 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;  

e) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu 

nakielskiego; 
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f) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym ze Skarbem Państwa – Komendantem 

Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy kolejnej umowy najmu pomieszczeń usytuowanych w budynku 

położonym w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34a; 

g) przystąpienia Powiatu Nakielskiego do realizacji projektu pn. „Współczesny nauczyciel – program 

wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie nakielskim” złożonego w odpowiedzi na konkurs otwarty  

Nr 1/POKL/3.5/2012, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

h) przystąpienia Powiatu Nakielskiego do realizacji projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem” 

złożonego w odpowiedzi na konkurs zamknięty Nr 12/POKL/9.2/2012, realizowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki;  

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

pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza; 

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

pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Szubin; 

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

sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad Notecią; 

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

sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad Notecią; 

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

sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad Notecią;  

p) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia 

Zarządowi Powiatu Nakielskiego sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów  

i urządzeń;  

q) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego  

na lata 2013-2032; 

r) 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. 

 
 
 
 


