
Parczew, dnia 9 grudnia 2019 r. 

OP-I.0002.10.2019.MS  

 

      

Zapraszam do wzięcia udziału w XIII Sesji Rady Powiatu w Parczewie, która 

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa 

Powiatowego w Parczewie. 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy organizacyjne: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) przyjęcie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu. 

3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz działalności Zarządu 

Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

w Powiecie Parczewskim w 2020 roku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na 

obszarze Powiatu Parczewskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2020 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Parczewie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Parczewski zadania z zakresu 

administracji rządowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej: 

a) omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz  

z objaśnieniami, 

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych, 

c) przedstawienie opinii RIO, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji  

i radnych, 

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,  

f) głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: 

a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, 

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych, 

c) przedstawienie opinii RIO, 

d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji  

i radnych, 

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,  

f) głosowanie nad uchwałą budżetową. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Parczewie na 2020r. 

13. Zapoznanie się z publikacją pt. „Raport z badania sytuacji finansowej szpitali 

powiatowych”. 



14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  

w Parczewie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

16. Wnioski i oświadczenia radnych. 

17. Informacje przewodniczącego rady dotyczące zgłaszanych interpelacji zapytań między 

sesjami oraz informacja o korespondencji skierowanej do rady. 

18. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  

w Parczewie 

 

/-/ Janusz Zieliński 

 

 

 

 

 

 

 

 


