Człuchów, dnia 23 listopada 2017r.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U z 2016 r. poz.814)postanowiłem zwołać
XXXVIII sesję Rady Powiatu Człuchowskiego.
Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2017r. o godz. 10,00 w sali posiedzeń
Starostwa Powiatowego w Człuchowie.
Proponuję następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Starosty o pracy międzysesyjnej.
Składanie interpelacji i zapytań.

5. Zmiany w budżecie Powiatu Człuchowskiego
Prognozie Finansowej na lata 2017-2030,
- wystąpienie Skarbnika Powiatu,
- opinia komisji budżetu i rozwoju gospodarczego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwał.

na 2017 rok oraz w Wieloletniej

6. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od
usunięcia pojazdu
- wystąpienie Przewodniczącego Zarządu,
- opinia komisji budżetu i rozwoju gospodarczego
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
7. Informacja o stanie dróg powiatowych oraz przygotowaniu do sezonu zimowego
- wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie,
- opinia komisji bezpieczeństwa, porządku i obronności,
- dyskusja,
- przyjęcie informacji.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Człuchowskiego na temat złożonych
oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Człuchowskiego,
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Człuchowskiego,
- dyskusja,
- przyjęcie informacji.
9. Informacja Starosty Człuchowskiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych
przez członków Zarządu Powiatu Człuchowskiego, Skarbnika Powiatu
Człuchowskiego, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób
wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Człuchowskiego,

- wystąpienie Starosty Człuchowskiego,
- dyskusja,
- przyjęcie informacji.
10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/235/2017 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zamiany nieruchomości.
- wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Oświadczenia i wnioski.
13. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Człuchowskiego.

