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

że w dniu 31 marca o godz.1300 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76  
z w o ł u j e XXXIII SESJE RADY POWIATU 

 

 

1. Otwarcie XXXIII 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 24 lutego 2017r.  

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

24  lutego 2017r.  

6. Informacja o pracy Starosty i Zarządu pomiędzy sesjami. 

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

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r. (druk 

nr  211 ) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu działań 

profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 

na lata 2017-2020. (druk nr 212) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną 

i  zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 213) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 

na terenie Powiatu Prudnickiego.(druk nr 214) 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 

(druk nr 215) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i zawarcie kolejnej dzierżawy 

z  dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Głogówku (druk nr 216) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Prudniku opiniującego negatywnie uchwałę 

Rady Powiatu w Prudniku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 



ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

w Powiecie Prudnickim. (druk nr 217) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i  specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo 

oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie 

Prudnickim, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (druk 

nr  218) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego. (druk 

nr 219), 

18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa 

Publicznego za 2016 r. 

19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

za 2016 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

20. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za 

2016 rok. 

21. Przedstawienie informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Prudnickiego w 2016 r., 

22. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej 

działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu 

Prudnickiego za 2016 rok. 

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

24. Wnioski i oświadczenia radnych. 

25. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Powiatu. 

 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

      Józef Janeczko 


