
OBWIESZCZENIE 
 

ZWOŁUJĘ XXIX SESJĘ 

RADY POWIATU DĘBICKIEGO 

 która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 

w Starostwie Powiatowym w Dębicy, ul. Parkowa 28 
 

Porządek obrad: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

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

1. przyjęcia "Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dębickim na lata 

2021 - 2027, 

2. określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez 

Powiat Dębicki w 2021 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, 

3. zmiany uchwały nr XXVI.210.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia  

2020 r. w sprawie powierzenia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu 

realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób 

niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb Gminy pn. "Wypożyczalnia 

sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy", 

4. zmiany uchwały nr XXII.184.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 5 października 2020 r.  

w sprawie przekształcenia Domu Dziecka "Hanka" w Dębicy poprzez wydzielenie z niego 

nowej jednostki organizacyjnej oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

5. zmiany uchwały Rady Powiatu Dębickiego Nr XXV.197.2020 z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 

6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, 

7. zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Twoja przyszłość tu i teraz" współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego, 

8. powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych 

Gminie Miasta Dębica, 

9. wyrażenia zgody na przystąpienie oraz zatwierdzenie realizacji projektu "Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VI)" w ramach Działania 1.1 – 

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych, 

10. rozpatrzenia petycji, 

11. wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2021 r., 

12. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2021 – 

2032. 

III. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Dębicy o stanie bezpieczeństwa publicznego, 

występujących zagrożeniach i podejmowanych działaniach prewencyjnych na terenie Powiatu 

Dębickiego w 2020 r. 

IV. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy za rok 2020. 

V. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Dębickim na lata 2014 - 2020. 



VI. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy za 2020 

rok. 

VII. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu za 2020 rok. 

VIII. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

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  

 

 

 

 

 


