
Przewodniczący  

  Rady Powiatu  

   w Parczewie                                                                  Parczew, dnia 20 października 2021 r.  

OP-I.0002.9.2021.MS  

 

      

 

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia  28 października 2021 r. o godz. 8.00 odbędzie się 

XXVIII Sesja 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 protokołu Nr XXVII/2021 z sesji Rady Powiatu. 

3. Działania podejmowane na terenie powiatu parczewskiego w 2020 r. przez Nadzory 

Wodne w Białej Podlaskiej oraz  w Parczewie. 

4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w 

Białej Podlaskiej dot. wyników kontroli obiektów w odniesieniu do Powiatu 

Parczewskiego.  

5. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz działalności Zarządu 

Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Bialskiemu. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2021 – 

2024”.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Parczewskiego. 

12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021,                  

w tym o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym. 

13. Analiza osiągniętych efektów „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej 

Młodzieży z terenu Powiatu Parczewskiego” w roku szkolnym  2020/2021. 

14. Informacje dot. analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 r. 

Przewodniczącemu Rady oraz Staroście Parczewskiemu. 

15. Wnioski i oświadczenia radnych.  

16. Informacje przewodniczącego rady dotyczące zgłaszanych interpelacji i zapytań 

między sesjami oraz informacja o korespondencji skierowanej do rady. 

17. Zamknięcie sesji. 

Z poważaniem 

 
 Przewodniczący Rady Powiatu  

        /-/ Janusz Zieliński  

 

 

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


