
 

 

                                                                              

  

 Sępólno Kraj., dnia 12. grudnia 2016 roku 
 

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

2013 r., poz. 595 t. j.) oraz o § 15 ust. 1 Statutu Powiatu Sępoleńskiego zwołuję XL  sesję Rady Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim, która odbędzie się dnia 28 grudnia (czwartek)  2017 roku o godz. 9
00 

w   sali im. Lucjana 

Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. 

Porządek obrad XL  sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim : 

1. Otwarcie sesji:  

a) stwierdzenie quorum,  

b) przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII i XXXIX 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-

2027: 

a) przedstawienie ostatecznej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-

2027 -referuje Skarbnik Powiatu, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i Finansów, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu  w sprawie opinii i wniosków Komisji, 

e) dyskusja nad projektem uchwały i wnoszenie poprawek, 

f) głosowanie wniesionych poprawek, 

g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Sępoleńskiego na lata 2018-2027. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018: 

a) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek  Zarządu Powiatu-   referuje 

Skarbnik Powiatu, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i Finansów, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu  w sprawie opinii i wniosków Komisji, 

e) dyskusja nad projektem budżetu i wnoszenie poprawek, 

f) głosowanie wniesionych poprawek, 

g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2018 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2018 r., 

b) zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na 2018 rok,                            Verte 

 



 

c)  przekazania do załatwienia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, 

d) zmiany  uchwały w  sprawie  wysokości diet przysługującym radnym ,   

e) ustalenia wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego,                                         

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

g)  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.                                                 

 

 

                                                


