
 
 
 

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

że  w  dniu 29 kwietnia o godz.1300 w Starostwie Powiatowym  w  Prudniku,   ul. Kościuszki  76    
z w o ł u j e  XXI SESJE RADY  POWIATU 

 

 

1. Otwarcie XXI 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 marca 2016r. 

5. Sprawozdanie  Starosty  z  wykonania  uchwał  Rady  Powiatu  podjętych  na  sesji  w  dniu  30 mar-

ca 2016r. 

6. Informacja o pracy Starosty i Zarządu pomiędzy sesjami. 

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

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r. (druk 143). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Białej za 2015r. (druk 144). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć peda-

goga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego i nauczyciela posiadającego kwalifikacje  w za-

kresie pedagogiki specjalnej, zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepeł-

nosprawnych (druk 145). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, któ-

rym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Prudnicki (druk 146). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego (druk 147). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla na-

uczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nau-

czycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygo-

dniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość (druk 148). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowot-

nej w Białej (druk 149). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za 

2015r. (druk 150). 

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

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

zowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku 

(druk 151). 

18. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w 

Prudniku. 



19. Informacja o zadaniach realizowanych w 2015r. przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 

Prudniku. 

20. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządo-

wymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie za rok 2015. 

21. Zlecenie Komisji Rewizyjnej zaopiniowania wniosku Stowarzyszenia Prudniczanie w przedmiocie 

wyrażenia wątpliwości co do posiadania biernego prawa wyborczego przez radną Marzenę Kędra. 

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

23. Wnioski i oświadczenia radnych. 

24. Zamknięcie XXI sesji Rady Powiatu. 

 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

           Józef  Janeczko 


