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

Pabianice, 22 października 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. 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), zwołuję

na dzień 30 października (środa) na godz. 9 00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2

XLIX Sesję Rady Powiatu Pabianickiego
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Pabianickiego w okresie między sesjami.
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim w I półroczu 2013 roku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami
Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
9. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2012 rok.
10. Informacja Starosty Pabianickiego o analizie oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
11. Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów na terenie powiatu pabianickiego.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Pabianickim za rok szkolny
2012/2013.
13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2013 roku.
14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2013 roku.
15. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego;
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok;
c) zmiany Uchwały NR XXXVIII/253/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia
2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice
porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana
Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu
Pabianickiego;

d) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ,,Inwestycja w szkołę – inwestycją w fachowca”
w ramach Działania 9.2. PO KL;
e) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ,,Energia odnawialna – dziedzina przyszłości”
w ramach Działania 9.2. PO KL;
f) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ,,Branże przyszłości – gwarancją rozwoju
i sukcesu” w ramach działania 9.2. PO KL;
g) ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na 2014 rok;
h) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. ,,Likwidacja barier
architektonicznych” - Dostosowanie pomieszczeń WC dla uczniów niepełnosprawnych
w budynku świetlicy szkolnej oraz drogi komunikacyjnej między budynkiem świetlicy
a budynkiem szkoły Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach;
i) nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” (Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Pabianicach);
j) nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” (Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Konstantynowie Łódzkim).
16. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
18. Zamknięcie obrad XLIX Sesji RPP.

Komunikat:
Materiały dotyczące pkt. 13 i pkt. 14 ww. porządku obrad zostały przekazane państwu radnym
w miesiącu wrześniu 2013 roku.
Z poważaniem
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego
/-/ Marek Ciechański

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 595 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.

