
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY  RADY  POWIATU  W  PRUDNIKU 
Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A, 

że  w  dniu 27 listopada o godz.13
00

 w Starostwie Powiatowym  w  Prudniku,   ul. Kościuszki  76    
z w o ł u j e  XV SESJE RADY  POWIATU 

 

 

1. Otwarcie XV sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z  dnia 30 października 2015r.  

5. Sprawozdanie  Starosty  z  wykonania  uchwał  Rady  Powiatu  podjętych  na  sesji  w  dn iu  30 paź-

dziernika 2015 r. 

6. Informacja o pracy Starosty i Zarządu pomiędzy sesjami. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych złożone na XIV sesji Rady Powiatu. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r. (druk 106). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe wa-

runki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród  oraz wysokość i szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk 107). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.(druk108) 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowe-

go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizo-

wanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 

109). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Prudnickiego w 2016r. (druk 110). 

14. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Pieczy zastępczej  na lata 2015-2017 za 2015 rok 

15. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.  

16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na bieżącej sesji. 

17. Wnioski i oświadczenia radnych. 

18. Zamknięcie XV sesji Rady Powiatu. 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

           Józef  Janeczko 


