
 

 

                                   Sępólno Kraj., dnia 13.06. 2017 roku 
 

RP. 0002.1.XXXIV.2017  
 
              Działając w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

814 t. j.) oraz o § 14 ust. 1 Statutu Powiatu Sępoleńskiego zwołuję XXXIV  sesję Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, która 

odbędzie się dnia 22 . czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 09 00 w    sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w 

Sępólnie Krajeńskim.  

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim : 

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie quorum,  

b) przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXIII  sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

3. Informacje i oświadczenia radnych. 

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.  

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym 

oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia. 

7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im. A. Gacy i Łaskiego  prowadzonego przez spółkę z o.o. 

Novum-Med.: 

a) wystąpienie M. Kiełbasińskiej  Prezes Spółki z o. o. Novum-Med., 

b) dyskusja. 

8. Przygotowanie Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym: 

a) wystąpienie E. Estkowskiej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

b) dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”, 

b) zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”, 

c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 r , 

d) uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.                                                                     

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz informacje Przewodniczącego Rady o udzielonych 

odpowiedziach     w formie pisemnej na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.   

11. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości. 

12. Zakończenie obrad.     

                                                                                                                                                                                                                


