Sępólno Kraj., dnia 26 sierpnia 2016 roku
RP. 0002.1.XXIII.2016
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 § 14 ust. 1 Statutu Powiatu Sępoleńskiego zwołuję XXIII sesję Rady Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim, która odbędzie się dnia

26 sierpnia (piątek)

2016 roku o godz. 0800 w

sali im. Lucjana

Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim :

1. Otwarcie sesji:
a) stwierdzenie quorum,
b) przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI i XXII 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. Informacja na temat rolnictwa, leśnictwa w powiecie sępoleńskim. Informacja o działalności
gminnych spółek wodnych oraz społecznej straży rybackiej powiatu sępoleńskiego:
a) wystąpienie B. Wiśniewskiej Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa…
b) dyskusja.
8. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem
prac remontowych przeprowadzonych w obiektach oświatowych,:
a) wystąpienie G. Malczewskiej Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury...,
b) dyskusja.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli za I półrocze 2016 r.:
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej H. Pawliny,
b) dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników
wynagrodzenia

nauczycieli

oraz

szczegółowe

warunki

ich

przyznawania,

a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego,
b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad
ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin

zajęć dla nauczycieli

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela:

pedagogów,

psychologów,

logopedów,

doradców

zawodowych

i

prowadzących zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
d) uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości, informacje Przewodniczącego Rady o
udzielonych odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje, i zapytania zgłoszone na
poprzedniej sesji.
13. Zakończenie obrad.

