RADA POWIATU PABIANICKIEGO
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice,
tel. ++ (48 42) 225-40-16, tel/fax. ++ (48 42) 225-40-44
_______________________________________________________________

Pabianice, 30 czerwca 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 30 czerwca (czwartek) na godz. 13 00
w Dobroniu, ul. Leśna 7

XI Sesję Rady Powiatu Pabianickiego
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Pabianickiego 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) szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach, dla których organem
prowadzącym jest powiat Pabianicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
d) sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego;
e) ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pabianicki;

f) udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
8. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
10. Zamknięcie obrad XI 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.

