
Wałcz, dnia 14 czerwca 2012 r. 

BR.0002.4.2012 

 

 

OBWIESZCZENIE 

 
 

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

odbędzie się 26 czerwca 2012 r. o godz. 13 
00

 w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu,  

przy ul. Kilińszczaków nr 59.    

 

 
Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji: 

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przedstawienie porządku obrad, 

d) przyjęcie protokołu z XIII  oraz z XIV sesji Rady Powiatu.  

2. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie 05.04.2012 r.- 05.06.2012 r. 

a) przyjęcie informacji. 

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

Powiatu powierzonych do realizacji Zarządowi Powiatu w Wałczu. 

a) przyjęcie sprawozdania.  

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Starostwa w okresie między sesjami. 

5. Informacja o pracy Rady Powiatu w Wałczu w okresie  od 11.04.2012 r. do 12.06.2012 r. 

a) przyjęcie informacji. 

6. Udzielenie Zarządowi Powiatu w Wałczu absolutorium za 2011 rok. 

a) informacja o stanie mienia Powiatu Wałeckiego na dzień 31 grudnia 2011 r.; 

b) sprawozdanie finansowe Powiatu Wałeckiego za rok 2011; 

c) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2011 rok; 

d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego w 2011 r.; 

e) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w spawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2011 roku; 

f) odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii  

o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok; 

g) dyskusja; 

h) przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Wałeckiego; 

i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Wałeckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2011 roku; 

j) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wałczu absolutorium  

za 2011 rok. 

7. Informacja na temat realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wałeckiego 

na lata 2011-2020, za 2011 rok.  

a) informacja Zarządu Powiatu w Wałczu, 

b) stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu, 

c) dyskusja, 

d) przyjęcie informacji. 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu za 2011 r. 

a) sprawozdanie PCPR w Wałczu, 

b) stanowisko  Zarządu Powiatu w Wałczu, 

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

d) przyjęcie sprawozdania. 



9. Informacja na temat realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2007-2013, za 2011 r.   

a) informacja PCPR w Wałczu, 

b) stanowisko Zarządu Powiatu w Wałczu, 

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

d) dyskusja 

e) przyjęcie informacji. 

10. Informacja na temat realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

na lata 2011-2015, za 2011 r.   

a) informacja Zarządu Powiatu w Wałczu,  

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

c) dyskusja, 

d) przyjęcie informacji. 

11. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu wałeckiego. 

a) przyjęcie oceny. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji liceum profilowanego dla młodzieży o nazwie  

„I Liceum Profilowane” wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu. 

      a)    ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych,  

      b)    podjęcie uchwały.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla 

młodzieży o nazwie „Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące” oraz zasadniczej szkoły 

zawodowej dla dorosłych o nazwie „Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych” wchodzących  

w skład Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu w „Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych”. 

      a)   ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych,  

  b)   podjęcie uchwały.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej dla 

młodzieży „Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2” wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w 

Wałczu w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży. 

a) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych, 

b) podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji liceum profilowanego dla młodzieży o nazwie „II Liceum 

Profilowane” wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Wałczu. 

      a)   ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych,  

      b)   podjęcie uchwały.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

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

b) podjęcie uchwały.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i 

innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wałeckiego. 

a) ustne stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu, 

b) podjęcie uchwały.  

18. Interpelacje oraz zapytania radnych. 

19. Wnioski i oświadczenia radnych. 

20. Zakończenie sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wałczu 

Bogdan Białas 


