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XI Sesja Rady Powiatu
XI Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r.
o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z
wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2019,
b) w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok obrotowy 2018.
c) zmieniająca uchwałę Nr VI.40.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. w Powiecie Leskim,
d) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Leskiego,
e) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Leskiego,
f) w sprawie ustalenia na obszarze Powiatu Leskiego wysokości opłat na 2020 rok za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2018 r. dokonanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu
Leskiego i Starostę Leskiego.
9. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.

Zawiadamiając o powyższym proszę o udział w sesji.
Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U z
2019 r. poz. 511) stanowi podstawę do udzielenia radnemu zwolnienia z pracy zawodowej celem uczestniczenia w pracach
organu powiatu.
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