Projekt
PORZĄDEK OBRAD
LI Sesji Rady Powiatu w Elblągu
w dniu 2 grudnia 2022 r. o godz. 10.00,
sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Ślubowanie Radnego.
4. Wybór członka Zarządu Powiatu w Elblągu.
5. Projekt uchwały Rady Powiat w Elblągu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu w sprawie zmiany składu osobowego
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Nadzoru Budowlanego, Gospodarki
Nieruchomościami, Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych.
7. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 7 października
2022 r. do 2 grudnia 2022 r.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych
powiatu elbląskiego za rok szkolny 2021/2022.
10. Podjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
10.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030.
10.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Elbląskiego na rok 2022.
10.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Rychliki.
10.4 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
10.5 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektóre inne
składniki wynagrodzenia oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny

ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.
10.6 projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/39/2022 Rady Powiatu w
Elblągu z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu
Powiatu Elbląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu
Elbląskiego i nie stanowiącym jego wyłącznej własności w 2022 r.
10.7 projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLIX/48/2022 Rady Powiatu w
Elblągu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do
kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
w roku 2022 na realizację tych zadań.
10.8 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.
10.9 projekt
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Nr XIX/89/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Elbląskiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Elbląski oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
10.10 w sprawie zmiany w statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.
10.11 w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/23/2022 z dnia 08 kwietnia 2022r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa WarmińskoMazurskiego.
10.12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego.
10.13 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2023.
10.14 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących naprawy nawierzchni drogi
powiatowej nr 1183 N, na odcinku od miejscowości Skowrony do granicy powiatu.
10.15 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Elblągu na 2023 rok.

11. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie
odpowiedziach.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie Sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek

