
OBWIESZCZENIE 
ZWOŁUJĘ XXII SESJĘ 

RADY POWIATU DĘBICKIEGO 

która odbędzie się w dniu 5 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 

w sali posiedzeń Rady Powiatu Dębickiego 

 przy ul. Parkowej 28 w Dębicy 

Porządek obrad: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

II. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał Rady Powiatu Dębickiego w sprawie: 

1. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu 

Dębickiego, 

2. przekształcenia Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy poprzez wydzielenie z niego nowej jednostki 

organizacyjnej oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

3. przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie w powiecie dębickim na lata 2021-2022”, 

4. rozpatrzenia petycji, 

5. zajęcia stanowiska dotyczącego skargi, 

6. zmiany załącznika Nr 1 oraz Nr 2 do Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 

23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie 

Powiatu Dębickiego w roku 2020, 

7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia 

do prowadzenia zadania publicznego, 

8. wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2020 rok, 

9. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2020 - 

2030. 

III. Informacja o przebiegu wykonania budżetu  Powiatu Dębickiego za I półrocze 2020 roku oraz 

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za 

I półrocze 2020 roku. 

IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dębickiego na lata 

2020-2030, za pierwsze półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,  

o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

V. Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz o działalności w zakresie 

przeciwdziałania bezrobociu w 2019 r. 

VI. Informacja o działalności Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego 

Wspomagania Dziecka w 2019 r. 

VII. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy. 

VIII. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dębickiego za I półrocze 2020r. 

IX. Sprawozdanie Starosty z działań Zarządu Powiatu oraz z realizacji uchwał i wniosków w okresie 

pomiędzy sesjami. 

X. Wnioski i oświadczenia radnych. 

XI. Interpelacje i zapytania radnych. 

XII. Sprawy różne. 

XIII. Zamknięcie sesji.    
 

    

        Przewodniczący Rady Powiatu 

 

                                           Michał Maziarka    


