
                                                                                                 Kazimierza Wielka, 17.12.2012r.                         

                

                                     

     
                      

                               
      Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 grudnia 2012 roku / piątek / o  godz. 12.00  

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się kolejna 

sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu modernizacji i remontu dróg oraz 

przygotowania do zimy w sezonie 2012/2013. 

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kazimierskiego za II półrocze 2012 

roku. 

7. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa 

Komunikacji i Transportu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa 

Komunikacji i Transportu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2009 Rada Powiatu w 

Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Kazimierski. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/ 103/2012 z dnia 27 września 

2012 roku w sprawie określonych zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację  

zadań dla Powiatu Kazimierskiego na rok 2012. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego za 2012 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku 

wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Kazimierskiego na lata 2012-2024. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na  2012 rok.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2013 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Kazimierskiego na lata 2013 – 2024.  

19. Sprawy różne i wolne wnioski. 

20. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

    Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w  posiedzeniu  


