
Przewodniczący  

  Rady Powiatu  

   w Parczewie                                                                   

                                                                                                Parczew, dnia 23 marca 2023 r.  

OP-I.0002.3.2023 

    

 

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 marca 2023 r. o godz. 1300 odbędzie się  

XLIII Sesji Rady Powiatu w Parczewie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w 

Parczewie. 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy organizacyjne: 

2.1 stwierdzenie quorum, 

2.2 przyjęcie porządku obrad, 

2.3 przyjęcie protokołów Nr XLI/2023 i XLII/2023 z sesji Rady Powiatu.  

3. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie 

Powiatu Parczewskiego w 2022 r. 

4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności w 2022 r. oraz 

informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu 

Parczewskiego. 

5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

Powiatu Parczewskiego za 2022 r. 

6. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie obiektów 

budowlanych oraz przestrzeganie przez inwestorów i użytkowników obiektów 

przepisów Prawa budowlanego. 

7. Informacja z realizacji w 2022 r. „Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji 

Rynku Pracy Powiatu Parczewskiego na lata 2021-2025”.  

8. Sprawozdanie kierownika PCPR w Parczewie z działalności jednostki i efektów pracy 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2022 r. 

9. Ocena za 2022 r. stopnia realizacji zadań i zakładanych celów „Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Parczewskim na lata 2021-2023”. 

10. 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 2023 w Powiecie Parczewskim. 

11. Informacja Starosty z wykonania uchwał rady oraz działalności Zarządu Powiatu  

w okresie międzysesyjnym. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o 

zezwolenie na utworzenie w Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. 

Stanisława Staszica w Parczewie oddziału przygotowania wojskowego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jabłoń  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

16. Wnioski i oświadczenia radnych.  

17. Informacje przewodniczącego rady dotyczące zgłaszanych interpelacji i zapytań między 

sesjami oraz informacja o korespondencji skierowanej do rady. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137&action=details&document_id=1739110
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137&action=details&document_id=1739110
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137&action=details&document_id=1739110
https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137&action=details&document_id=1739110


Informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Powiatu oraz utrwalany dźwięk  

i obraz. Transmisja z obrad będzie dostępna na stronie internetowej 

http://eportal.spparczew.systemerada.pl/ 

 

 

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu odbędzie się również 30 marca 2023r. 

w sali konferencyjnej o godz. 12:00. 

 

 

Z poważaniem 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu  

        /-/ Janusz Zieliński  

http://eportal.spparczew.systemerada.pl/

