
Proponowany  porządek  obrad

XV  Sesji  Rady  Powiatu  w  Szydłowcu

w  dniu  23  czerwca  2020  r.

zwołanej  w  trybie  korespondencyjnym

1.  Otwarcie  sesji.  - godz.  9.00

w  godz.  9.00-10.30  głosowanie  korespondencyjne:

2.  Przedstawienie  porządku  obrad.

3. Przyjęcie  protokołu  z XIII i XIV  sesji  Rady  Powiatu.

4.  InTormacja  o pracach  Zarządu  Powiatu  pomiędzy  Sesjami  Rady  Powiatu.

5. Informacja  o wykonaniu  uchwał  z poprzedniej  sesji.

6. PrzedstawienieraportuostaniePowiatuSzydłowieckiegoza2C)l9rok.

7.  Debata  nad raportem.

8.  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  udzielenia  Zarządowi  Powiatu  w Szydłowcu  wotum  zaufania.

9. Rozpatrzenie  sprawozdania  z wykonania  budżetu  powiatu  szydłowieckiego  za 2019  rok

10.  Przedłożeniesprawozdaniazwykonaniabudżetuza2019rok.

1 L  Odczytanie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.

12.  Wysłuchanie  opinii  Komisji  Rewizyjnej,  komisji  branżowych  o sprawozdaniu  z wykonania  budżetu  i wniosku  w sprawie

absolutorium  dla Zarządu.

13.  Odczytanie  pisma  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w sprawie  opinii  o przedłożonym  wniosku  przez  Komisję  Rewizyjną.

14.  Dyskusja.

15. Podjęcie  uchwały  w sprawie:  rozpatrzenia  i zatwierdzenia  sprawozdania  Zarządu  Powiatu  z wykonania  budżetu

i sprawozdania  finansowego.

16. Podjęcie  uchwały  w sprawie:  udzielenia  Zarządowi  Powiatu  absolutorium  z tytułu  wykonania  budżetu  za rok  2019.

17.  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  ustalenia  średniego  miesięcznego  kosztu  pobytu  w 2020  r. w hostelu  Ośrodka  Interwencji

Kryzysowej  w Łaziskach  działającym  przy  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Szydłowcu.

18.  Podjęcieuchwaływsprawie:przyjęciaOcenyzasobówpomocyspołecznejzarok2019dIapowiatuszydłowieckiego.

4 9. Podjęcie  uchwały  w sprawie:  pozbawienia  drogi  kategorii  drogi  powiatowej.

20.  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  likwidacji  w Śmiłowie  Filii Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Specjalnej  w Szydłowcu

w Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i Ustawicznego  w Szydłowcu.

2'1.  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  z realizacji  ,,Programu  współpracy  Powiatu  Szydłowieckiego

w 2019  roku  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których  mowa  w art. 3 ust.  3 ustawy  z dnia  24 kwietnia

2003  r. o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie".

22.  Podjęcie  uchwały  w sprawie:  wniosku  Okręgowej  Izby  Aptekarskiej  w Warszawie  o zawieszenie,  obowiązku  pełnienia

dyżurów  aptek  w godzinach  nocnych  na terenie  powiatu  szydłowieckiego  w okresie  trwania  epidemii  COVID-19.

Przerwa  w  obradach

23.  Odbiór  kopert  z  kartami  do  głosowania  od  radnych  i dostarczenie  do  Przewodniczącego  Rady

(godz.  10.30-12.30)



Wznowienie  obrad  (qodz.13.00)

24.  Stwierdzenie  prawomocności  obrad.

25.  Ustalenie  przez  Przewodniczącego  Rady  wyników  głosowania.

26.  Przedstawienie  wyników  głosowania  radnych.

27.  Zamknięcie  sesji.

W  załączeniu  przesyłam  sprawozdania  za 2019  rok

Sprawozdanie  z działalności  Komendy  Powiatowej  Policji  za 2019  rok.

Sprawozdanie  z działalności  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  za 2019  rok.

Instrukcja.

1. Głosowanie  odbędzie  się  w dniu  23 czentvca  br. w godzinach  9.00 - 10.30.  Po zagłosowaniu
proszę  włożyć  kartę  do głosowania  do opieczętowanej  koperty.

:.  Kopertę  z kartą  z przeprowadzonych  głosowań  należy  przekazać  osobiście  kierowcy,  który  pojawi
się  u Państwa  w dniu sesji, w godzinach  od 10.30  do 12.30  (Kierowca  będzie  posiadał
upoważnienie  podpisane  przez  Przewodniczącego  Rady  do  odbioru  kopert  z kartami  do
głosowania.)

3, Radny/  radna  zobowiązany  jest  podpisać  u kierowcy  listę  obecności.  Lista  ta stanowić  będzie
dokument  potwierdzający  obecność  radnego/  radnej  na sesji  w dniu 23 czerwca  2020  r.

4. Miejscem  odbioru  przez kierowcę  koperty  z kartami  z przeprowadzonych  głosowań  będzie
adres  zamieszkania.

5. W przypadku  nieobecności  radnego/radnej  pod powyższym  adresem  w godzinach  trwania  sesji
będzie  uznane,  że radny/  radna  był nieobecny  na sesji.

6. XV Sesja  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  będzie  transmitowana.  (www.bip.szydIowiecpowiat)


