RADA POWIATU PABIANICKIEGO
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice,
tel. ++ (48 42) 225-40-16, tel/fax. ++ (48 42) 225-40-44
______________________________________________________________

Pabianice, 28 marca 2013 roku

Pan/i Radny/a
.................................................................................

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zwołuję

na dzień 28 marca (czwartek) na godz. 9 00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.

XLI Sesję Rady Powiatu Pabianickiego
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia
w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75.
8. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego w powiecie pabianickim w 2012 r.:
a) Informacja Prokuratorów Rejonowych o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie
Pabianickim.
9. Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy
w 2012 roku.
10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) ,,Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2013”;
b) zatwierdzenia projektu Debiut w biznesie w ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Działanie 6.2 ,,Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;
c) zatwierdzenia projektu Rekiny biznesu w ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Działanie 6.2 ,,Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;
d) przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2012;
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego;

f) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok;
g) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
w roku 2012 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2013;
h) określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2013 roku, otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
i) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2013;
j) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej w roku 2013;
k) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania;
l) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
ł) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ksawerów;
m) wyrażenia zgody na realizację projektu przyjętego do dofinansowania pn. ,,PWP Kształcenie
modułowe – szansą edukacyjnego rozwoju” w ramach działania 9.2 PO KL;
n) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. ,,Nowy system doskonalenia
nauczycieli powiatu pabianickiego” w ramach działania 3.5 PO KL;
o) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. ,,Energetyka odnawialna –
dziedzina przyszłości – projekt podnoszący kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof.
Janusza Groszkowskiego w Pabianicach” w ramach działania 9.2 PO KL;
p) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. ,, Inwestycja w szkołę –
inwestycją w fachowca” w ramach działania 9.2 PO KL;
r) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania ,, Restauracja i konserwacja
Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach;
s) rozpatrzenia skargi.
11. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
13. Zamknięcie obrad XLI Sesji RPP.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego
/-/ Florian Wlaźlak

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od
pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

