Sępólno Kraj., dnia 12 listopada 2015 roku
RP. 0002.1.XIV.2015
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 XIV sesję Rady Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim, która odbędzie się dnia 27 listopada (piątek)

2015 roku o godz. 09

00

w

sali im. Lucjana

Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.
Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim :
1.

Otwarcie sesji:
a)

stwierdzenie quorum,

b)

przedstawienie porządku obrad.

2.

Przyjęcie protokołu z obrad XIII 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 podejmowanej na rzecz sportu, turystyki i promocji :
a)

wystąpienie G. Malczewskiej Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu Turystyki i Promocji, .M. Tłoka-Uczniowski
Klub Sportowy HALS, T. Fifielskiego - Stowarzyszenie Liga Powiatowa- Amatorska Ligia Piłki Nożnej Powiatu
Sępoleńskiego, K. Dropińskiego - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, M. Wedmana- Stowarzyszenie Pomóż Sobie
Pomagając Innym, A. Niemczyka - Powiatowego Koordynatora ds. Sportu,

b) dyskusja.
8.

9.

Podjęcia uchwał w sprawach:
a)

przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

b)

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest
Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

c)

wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w
przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

d)

przekazania do załatwienia skargi na działalność Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku ,

e)

wyrażenia zgody na wynajem i zawarcie kolejnej umowy najmu tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej,

f)

uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok,

g)

uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027 r.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz informacje Przewodniczącego Rady o udzielonych odpowiedziach w
formie pisemnej na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

10. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości.
11. Zakończenie obrad.

