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                                                                                                                             Projekt 

                                                                   

Porządek obrad 

XL Sesji Rady Powiatu Nakielskiego 

w dniu 18 czerwca 2014 roku, godz. 12.00 

 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX 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 2013 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 2013 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 2013 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2013 rok,  

� podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Nakielskiego z wykonania 

budżetu powiatu za 2013 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 

nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata; 

b) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Nakielskiego nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Gimnazjalnej 10; 

c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią  

z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 

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

pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza (ochrona kasztanowców); 
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e) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia w tej sprawie umowy 

pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza (usuwanie azbestu); 

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

pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Sadki (ochrona pomników przyrody); 

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

pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Kcynia (usuwanie azbestu); 

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

pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Szubin (usuwanie azbestu); 

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

pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Szubin (przebudowa boiska sportowego); 

j) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią oraz zawarcia  

w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad Notecią (ochrona 

kasztanowców); 

k) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią oraz zawarcia  

w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad Notecią (usuwanie azbestu); 

l) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią oraz zawarcia  

w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad Notecią (ochrona powietrza); 

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 (przebudowa ciągu 

dróg); 

n) zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w 2014 roku środków finansowych w wysokości  

9.800 złotych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz powiadamiania 

przez sms o zagrożeniach; 

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

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

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wnioski i oświadczenia radnych. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 
 
 
 
 


