
OBWIESZCZENIE 
ZWOŁUJĘ XXXVIII SESJĘ 

RADY POWIATU DĘBICKIEGO 

która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 

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. przyjęcia zasad i wysokości przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz 

zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego 

w 2022 roku,  

2. 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”, 

3. likwidacji jednostki budżetowej – Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy,  

4. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dębickiego w roku 2022, 

5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości na 

okres dłuższy niż 3 lata, 

6. zajęcia stanowiska dotyczącego skargi, 

7. powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Powiatowi Mieleckiemu, 

8. powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna, 

9. powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Żyraków, 

10. zmiany Uchwały Nr XXXI.256.2021 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego na poczet środków na 2022 rok, 

11. uchylenia Uchwały Nr XXXIV.274.2021 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 12 października 2021 roku  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków na 2022 rok, 

12. określenia wysokości sumy do której Zarząd Powiatu Dębickiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 

13. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków na 2022 rok, 

14. wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2021 rok, 

15. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2021 – 2032, 

16. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2022 r., 

17. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r., 

18. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Dębickiego na 2022 rok, 

19. Uchwały Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2022 rok: 

1) przedstawienie przez Zarząd Powiatu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie Uchwały 

Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2022 rok, 

2) stanowiska komisji stałych Rady Powiatu Dębickiego o projekcie uchwały, 

3) informacja Starosty Powiatu o zmianach w projekcie uchwały, 

4) głosowanie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały,  

5) głosowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2022 rok z przyjętymi autopoprawkami. 

20. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2022  - 2032: 

1) przedstawienie przez Zarząd Powiatu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2022  - 2032, 

2) stanowiska komisji stałych Rady Powiatu Dębickiego o projekcie uchwały,  

3) informacja Starosty Powiatu o zmianach w projekcie uchwały, 

4) głosowanie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały, 

5) głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2022 - 2032 

z przyjętymi autopoprawkami. 

III. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2020 r. 

IV. Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy z działalności za  okres od 1.01.2021 – 30.11.2021 r. oraz informacja 

o stanie przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022. 

V. Sprawozdanie Starosty z działań Zarządu Powiatu oraz z realizacji uchwał i wniosków w okresie pomiędzy sesjami. 

VI. Wnioski i oświadczenia radnych. 

VII. Interpelacje i zapytania radnych. 

VIII. Sprawy różne. 

IX. Zamknięcie sesji.  
 

 

        Przewodniczący Rady Powiatu 
             

            Michał Maziarka 

 


