Parczew, 2018-04-13

OP-I.0002.1.2018.JT

Pan/i
…………………………………….
…………………………………….
Zapraszam do wzięcia udziału w XXXIX sesji Rady Powiatu w Parczewie, która
rozpocznie się 20 kwietnia 2018r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Parczewie, ul. Warszawska 24.
Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz działalności Zarządu
Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie
Powiatu Parczewskiego w 2017r.
5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności w 2017r. oraz
informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu
Parczewskiego.
6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
Powiatu Parczewskiego za 2017r.
7. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie obiektów
budowlanych oraz przestrzeganie przez inwestorów i użytkowników obiektów
przepisów Prawa budowlanego.
8. Roczne sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
rynku pracy Powiatu Parczewskiego do roku 2020”.
9. Informacja z realizacji zadań z zakresu promocji, kultury, ochrony dziedzictwa
narodowego i turystyki za 2017 rok i planowanych działaniach na 2018 rok.
10. Sprawozdanie kierownika PCPR w Parczewie z działalności jednostki i efektów pracy
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2017r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych
pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych
na
zadania
z
zakresu
rehabilitacji
zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 w Powiecie Parczewskim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 20182020”
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Parczewskiego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczycieli
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przedmiotów w różnym wymiarze godzin , nauczycieli szkół zaocznych , pedagogów i
psychologów szkolnych, szkolnych
doradców zawodowych oraz w sprawie
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku
realizacji
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
17. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady nt. spraw bieżących dotyczących Rady Powiatu
w Parczewie.
20. Zamknięcie obrad.
Z poważaniem
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