
Rada Powiatu  

 w Parczewie 

                                                                                                 Parczew, dnia 11 czerwca 2021 r.  

OP-I.0002.6.2021.MS  

      

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 18 czerwca 2021 r. o godz. 𝟖𝟑𝟎 odbędzie się XXV 

Sesja Rady Powiatu w Parczewie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  

w Parczewie. 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum,  

2) przyjęcie porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołów Nr XXIII/2021 i XXIV/2021 z sesji Rady Powiatu. 

3. Informacja starosty z wykonania uchwał rady oraz działalności Zarządu Powiatu  

w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych z tytułu sprawowania pieczy zastępczej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie. 

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

Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych dla  jednostek 

budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r. 

9. Zapoznanie się z raportem z oceny postępów we wdrażaniu w 2020 r. „Strategii Rozwoju 

Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020”. 

10. Raport o stanie Powiatu Parczewskiego za 2020 r.  

10.1 przedstawienie raportu o stanie Powiatu Parczewskiego za 2020 r.  

10.2 debata nad raportem: 

a) głosy radnych 

b) głosy mieszkańców powiatu 

10.3 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu  

w Parczewie. 

11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Parczewskiego za 2020 r.:  

11.1 przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Parczewskiego za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu 

Parczewskiego, 

11.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu 

 z wykonania budżetu Powiatu Parczewskiego za 2020 r. 

11.3 przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu w Parczewie 

 o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu, 

11.4 odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  

w Parczewie stanowiska tej komisji o sprawozdaniu finansowym wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Parczewskiego za 2020 r. oraz 

uchwały tejże komisji w sprawie opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2020r. oraz 

wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Parczewie, 

11.5 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Parczewie w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Parczewie z tytułu wykonania budżetu za 2020 r., 



11.6 otwarcie dyskusji Radnych Rady Powiatu w Parczewie nad  sprawozdaniem 

finansowym  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Parczewskiego 

za 2020 r., 

11.7 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Parczewskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., 

11.8 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  

w Parczewie z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 

12. Wnioski i oświadczenia radnych. 

13. Informacje przewodniczącego rady dotyczące zgłaszanych interpelacji i zapytań między 

sesjami oraz informacja o korespondencji skierowanej do rady. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

 

   Z poważaniem 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  
      /-/ Janusz Zieliński 
 

 

 

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną sesja odbędzie się bez udziału publiczności z 

wyjątkiem mieszkańców, którzy zgłaszają chęć zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie 

powiatu.  

 


