
    Rada Powiatu 

     w Parczewie 

                                                                                                 Parczew, dnia 14 września 2020 r.  

OP-I.0002.4.2020.MS  

 

      

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

odbędzie się dnia 22 września 2020 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa 

Powiatowego w Parczewie. 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum,  

2) przyjęcie porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołu Nr XVI/2020 z sesji Rady Powiatu. 

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

Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli 

obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa w 2019 r. w odniesieniu do 

Powiatu Parczewskiego.  

5. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem z działań podejmowanych na terenie powiatu 

parczewskiego w 2019 r. przedstawionym przez Kierownika Nadzoru Wodnego we 

Włodawie,  w Białej Podlaskiej oraz  w Parczewie. 

6. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

7. Efekty realizacji w 2019 r. „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020”. 

8. Ocena za 2019 r. poziomu wdrożenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych 

w Powiecie Parczewskim na lata 2016-2023”. 

9. Coroczny raport oceny postępów we wdrażaniu „Strategii Rozwoju Powiatu 

Parczewskiego na lata 2014-2020”. 

10. Ocena przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 

2020/2021. 

11. Informacja z realizacji zadań z zakresu promocji, kultury, ochrony dziedzictwa 

narodowego i turystyki za 2019 rok i planowanych działaniach na 2020 rok. 

12. Analiza i ocena wykonania  budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 r.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Parczewskiego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Parczewskiego. 



19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Parczewski. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  

w Parczewie. 

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

22. Wnioski i oświadczenia radnych. 

23. Informacje przewodniczącego rady dotyczące zgłaszanych interpelacji zapytań między 

sesjami oraz informacja o korespondencji skierowanej do rady. 

24. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

Z poważaniem 

Janusz Zieliński 

 

 

 

Udział publiczności za zachowaniem reżimu sanitarnego.  


