
Z uwagi na wprowadzony na terenie RP stan epidemii oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-coV-2, obrady Sesji odbędą się bez udziału publiczności. Prosimy o wyrozumiałość w tym 

trudnym czasie i ograniczenie się do śledzenia transmisji obrad sesji ONLINE. 

OBWIESZCZENIE 
ZWOŁUJĘ XL SESJĘ 

RADY POWIATU DĘBICKIEGO 

która odbędzie się w dniu 16 marca 2022 r. (środa) o godz. 13.30 

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. nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego”, 

2. określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

realizowanych przez Powiat Dębicki w 2022 roku i wysokości środków PFRON 

przeznaczonych na te zadania, 

3. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości na 

rzecz Powiatu Dębickiego, 

4. delegowania Radnych Powiatu Dębickiego do składu Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku, 

5. rozpatrzenia petycji, 

6. założenia Przedszkola Specjalnego w Dębicy, 

7. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia 

opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym, którego organem 

prowadzącym jest Powiat Dębicki, 

8. wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2022 r., 

9. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego 

na lata 2022-2032.  

III. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat dębicki 

w 2021 rok. 

IV. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dębickim na 

lata 2019-2022 – za rok 2021. 

V. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prowadzonej działalności 

na rzecz mieszkańców Powiatu Dębickiego w 2021 roku. 

VI. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio  

w Dębicy za 2021 rok. 

VII. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu za rok 2021. 

VIII. Sprawozdanie Starosty z działań Zarządu Powiatu oraz z realizacji uchwał 

i wniosków w okresie pomiędzy sesjami. 

IX. Wnioski i oświadczenia radnych. 

X. Interpelacje i zapytania radnych. 

XI. Sprawy różne. 

XII. Zamknięcie sesji. 

  Przewodniczący Rady Powiatu 
 

      Michał Maziarka  


