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Projekt                                                 

 
Porządek obrad 

XXXV Sesji Rady Powiatu Nakielskiego 

w dniu 18 grudnia 2013 roku, godz. 12.00. 

 

 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady. 

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

5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego: 

� odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego; 

� dyskusja; 

� odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego; 

� głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego. 

6. Uchwalenie budżetu powiatu na 2014 rok: 

� odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii  

o projekcie budżetu powiatu nakielskiego na 2014 rok; 

� odczytanie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu powiatu na 2014 rok; 

� dyskusja; 

� odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014; 

� głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu; 

b) wyboru członka Zarządu Powiatu Nakielskiego; 

c) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nakielskiego na 2014 rok; 

d) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Nakielskiego na 2014 rok; 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata              

2013 – 2032; 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2013; 

g) określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 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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