
Wałcz, dnia 21 lutego 2011 r. 

 

BR.0002.1.2011 

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Zawiadamia się, że IV SESJA RADY POWIATU w WAŁCZU IV KADENCJI odbędzie się w 

dniu 25 lutego 2011 r. o godz. 13 
00 

w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu, przy ul. Kilińszczaków nr 59.    

 

Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji: 
 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przedstawienie porządku obrad, 

d) przyjęcie protokołu III sesji Rady Powiatu.  

2. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Wałczu w okresie 10.12.2010 r. – 10.02.2011 r.  

a) przyjęcie informacji. 

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Wałczu podjętych podczas II sesji Rady Powiatu IV 

kadencji powierzonych do realizacji Zarządowi Powiatu w Wałczu. 

a) przyjęcie sprawozdania. 

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Wałczu podjętych podczas III sesji Rady Powiatu IV 

kadencji powierzonych do realizacji Zarządowi Powiatu w Wałczu. 

a) przyjęcie sprawozdania. 

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Wałczu podjętych podczas III sesji Rady Powiatu IV 

kadencji powierzonych do realizacji Przewodniczącemu Rady Powiatu w Wałczu. 

a) przyjęcie sprawozdania.  

6. Ustne sprawozdanie Starosty Wałeckiego z działalności Starostwa w okresie między sesjami. 

a) przyjęcie sprawozdania.  

7. Informacja o pracy Rady Powiatu w Wałczu w okresie od 21.12.2010 r. do 15.02.2011 r. 

      a) przyjęcie informacji. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu za 

2010 r. 

a) informacja Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego za 2010 r., 

b) stanowisko Zarządu Powiatu, 

c) stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu, 

d) dyskusja, 

e) przyjęcie informacji.    

9. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2010 r. 

a) informacja Komendy Powiatowej Policji w Wałczu o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w Powiecie Wałeckim za 2010 r., 

b) informacja Prokuratora Rejonowego w Wałczu o stanie postępowań karnych prowadzonych w 

okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 w Prokuraturze Rejonowej w Wałczu, 

c) informacja na temat działalności straży miejskiej i gminnych Powiatu Wałeckiego za 2010r.,          

d) stanowisko Zarządu  Powiatu,                 

e) stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu, 

f) dyskusja, 

g) przyjęcie informacji. 

10. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2007-2010 za rok 2010.   

a) informacja Zarządu Powiatu o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego  na lata 2007-2010 za rok 2010, 

b) stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu, 

c) dyskusja, 

d) przyjęcie informacji. 

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r.  

a) przyjęcie sprawozdania.  

12. Informacja na temat pozyskiwania środków pomocowych w Powiecie Wałeckim.  

a) Informacja Zarządu Powiatu na temat pozyskiwania środków pomocowych w Powiecie Wałeckim, 

b) stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu, 



c) stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu, 

d) dyskusja, 

e) przyjęcie informacji. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Wałczu do zawarcia umowy pożyczki w 

ramach programu Zielone Inwestycje realizowanego przez NFOŚiGW w związku z zadaniem 

inwestycyjnym pn. „ Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności 

publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego”. 

  a) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych, 

  b)  podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2011 rok. 

  a) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych,  

      b) podjęcie uchwały.   

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/19/2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2010 r. w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu wałeckiego na lata 2011- 2024.  

      a) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych,  

  b) podjęcie uchwały.  

16. Podjęcie uchwały w  sprawie pomocy finansowej dla Gminy Człopa. 

  a) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych, 

  b) podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 

  a) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych, 

  b) podjęcie uchwały.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest 

ta sama nieruchomość na czas oznaczony do  trzech lat. 

  a) ustne stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

  b) podjęcie uchwały.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie się Powiatu Gorzowskiego do współpracy 

partnerskiej pomiędzy Powiatem Strzelecko - Drezdeneckim, Powiatem Czarnkowsko- Trzcianeckim oraz  

Powiatem Wałeckim. 

a) ustne stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego,  

b) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych, 

c) podjęcie uchwały. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia i nazwy II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu. 

  a) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych, 

  b) podjęcie uchwały.   

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Wałeckiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Pomerania. 

  a) ustne stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

  b) podjęcie uchwały. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Tobery na działalność Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

  a) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego zarzutów skargi,      

       dokonanych ustaleń oraz wniosków co do sposobu rozpatrzenia skargi, 

  b) podjęcie uchwały.    

23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 

  a) ustne stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

  b) podjęcie uchwały. 

24. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

a) przyjęcie sprawozdania 

25. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu za rok 2010. 

a) przyjęcie sprawozdania.  

26. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu za rok 2010. 

a) przyjęcie sprawozdania. 

27. Interpelacje oraz zapytania radnych 

28. Wnioski i oświadczenia radnych. 

29. Zakończenie sesji. 

 

 


