
 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Zgorzeleckiego zawiadamia, 

że w dniu 28 kwietnia 2022 r.  o godz. 1100  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu  

odbędzie się 

XLVII sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego 

 

 
Proponowany porządek obrad:                                                                     

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów nr: XLV/2022 oraz XLVI/2022 z sesji 

Rady Powiatu Zgorzeleckiego. 
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami. 
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie (PCPR) w 2021 r. oraz realizacji programów 
i projektów. 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
na terenie powiatu zgorzeleckiego na lata 2021-2027 za rok 
2021. 

6. Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktycznego 
w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą 
w rodzinie na terenie powiatu zgorzeleckiego na lata 2021-
2027 za rok 2021.  

7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2021-2027 za 
rok 2021.  

8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zgorzeleckim na 
lata 2021-2027 za rok 2021. 

9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Zgorzeleckim 
za rok 2021. 

10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach: 
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, 
położonej w Zgorzelcu; 



 

 

b) zmiany uchwały nr XLV/291/2022 Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie 
ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym 
jest powiat zgorzelecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
uczelnie, a także specjalności i formy kształcenia, na 
które dofinansowanie jest przyznane; 

c) zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala – 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Zgorzelcu; 

d) nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu 
Zgorzeleckiego” (Pan Bogdan Matiejós); 

e) nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu 
Zgorzeleckiego” (Pan Kazimierz Traczyk); 

f) nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu 
Zgorzeleckiego” (Pan Zbigniew Rogacki). 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Sprawy organizacyjne. 
13. Zamknięcie sesji. 

 

 

 
                                                                                         


