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

Pabianice, 13 grudnia 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 22 grudnia (czwartek) na godz. 10 00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.

XX Sesję Rady Powiatu Pabianickiego
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XIX 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 raportu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska
w województwie łódzkim w 2010 roku.
8 Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie ostatecznej opinii Komisji Budżetu
i Finansów;
e) dyskusja radnych;
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego;
b) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, położonej w Pabianicach przy
ul. Św. Jana 27 oznaczonej geodezyjnie jako działki 514/5 i 514/7;
c) zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach;
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego;
e) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok;
f) przyjęcia ,,Strategii promocji Powiatu Pabianickiego”.
11. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
13. Zamknięcie obrad XX Sesji RPP.
Z poważaniem
Przewodniczący
Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Florian Wlaźlak

Komunikaty:
1) Wersja papierowa raportu z pkt 7 porządku obrad do wglądu w Biurze Rady, wersja elektroniczna
dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.wios.lodz.pl w zakładce „publikacje
i raporty”.
2) Projekty budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pabianickiego wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu Pabianickiego zostały przekazane
państwu radnym w dniach 15 listopada – 21 listopada 2011 roku.

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.

