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ZAWIADAMIAM 
że w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 11:00   

w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie ul. Piłsudskiego 17,  

odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu Łukowskiego. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Powiatu Łukowskiego. 
3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego. 
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. 
5. Informacja dotycząca funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Powiatu 

Łukowskiego oraz o funkcjonowaniu PKS w Łukowie S.A. 
6. Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Łukowie w 2021 r. i w pierwszym kwartale 2022 r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie za rok 2021. 
8. Raport o stanie Powiatu Łukowskiego w 2021 roku. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Łukowskiego 

za 2021 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Łukowskiego z wykonania budżetu za 2021 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łukowskiego. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2022 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego. 
16. Sprawy różne i wolne wnioski. 
17. Zakończenie obrad. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

/-/ Karol Ciołek 

 


