RADA POWIATU PABIANICKIEGO
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice,

tel. ++ (48 42) 225-40-16, tel/fax. ++ (48 42) 225-40-44

_______________________________________________________________

Pabianice, 26 maja 2011 roku

Pan/i Radny/a
.................................................................................

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zwołuję

na dzień 26 maja (czwartek) na godz. 10 00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.

IX Sesję Rady Powiatu Pabianickiego
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego;
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku;
d) zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007-2013;
e) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu ,,Rewitalizacja wraz
z modernizacją budynków Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach”;

f) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu ,,Restauracja i konserwacja
Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach”;
g) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki;
h) szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym;
i)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
8. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
10. Zamknięcie obrad IX Sesji RPP.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego
/-/ Florian Wlaźlak

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od
pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

