Pabianice, dnia 27 lutego 2007 r.
RADA POWIATU
PABIANICKIEGO

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 27 lutego 2007 r. ( wtorek ) na godz. 12.00
w „Sali Kominkowej ” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2

VI Sesję Rady Powiatu Pabianickiego
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z V 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. Realizacja Uchwały Nr LXVIII/301/06 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 2 marca
2006 roku w sprawie ,,Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji rynku pracy w roku 2006”.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) ,,Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy
w 2007 roku;
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok;
c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2007 roku;

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007 roku;
e) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok w związku z realizacją
projektu ,,Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w Powiecie Pabianickim w roku szkolnym 2006 – 2007”;
f) zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom szkół
ponadgimnazjalnych
g) zmiany Statutu Powiatu Pabianickiego;
h) zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach;
i) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach;
j) zatwierdzenia rocznego sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów;
k) sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego.
9. Stanowisko Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie drogi ekspresowej S 8.
10. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
12. Zamknięcie obrad VI Sesji RPP.

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.

