
 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 
ZWOŁUJĘ XLI SESJĘ 

RADY POWIATU DĘBICKIEGO 

która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 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. zmiany załącznika Nr 1 do uchwały XXXVIII.291.2021 Rady Powiatu Dębickiego  

z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dębickiego w 2022 roku, 

2. zwiększenia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych 

domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia 

rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych, 

3. włączenia Przedszkola Specjalnego w Dębicy do Zespołu Szkół Specjalnych  

w Dębicy, 

4. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Dębickiego dla spółek wodnych, 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu  jej rozliczania, 

5. zmiany uchwały Nr XXXVI.284.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zasad 

ustalania diet radnych Rady Powiatu Dębickiego, 

6. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czarna, 

7. wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2022 rok, 

8. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 

2022-2032. 

III. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarniczego i profilaktyki pożarowej  

w 2021 r. 

IV. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego z terenu powiatu dębickiego  

za 2021 rok. 

V. Raport o realizacji zadań i stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu dębickiego  

za 2021 r. 

VI. Sprawozdanie o realizacji zadań i stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego  

w 2021 r. na terenie powiatu dębickiego. 

VII. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Dębickiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 r.” 

VIII. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Powiecie Dębickim. 

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  


