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

że w dniu 27 października o godz.1300 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76  
z w o ł u j e XL SESJE RADY POWIATU 

 
 

1. Otwarcie XL 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 29 września 2017r.  

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

29 września 2017r.  

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

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

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

(druk nr 254). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego (druk nr 255). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego         

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (druk nr 256). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

i  jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (druk nr 257 ). 

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki za poprzedni 

rok szkolny. 

14. Informacja w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek 

oświatowych do roku szkolnego 2017/2018. 

15. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. 

16. Zlecenie Komisji Rewizyjnej analizy skargi dotyczącej działalności Starosty 

Prudnickiego w zakresie rozliczenia zadania pn. „Przebudowa i zmiany sposobu 

użytkowania części obiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej w budynku Zespołu 

Szkół Rolniczych w Prudniku ul. Kościuszki 55” przy realizacji projektu pn. 

„Wspieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” RPO WO 

na lata 2014-2020. 

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



18. Wnioski i oświadczenia radnych. 

19. Zamknięcie XL sesji Rady Powiatu. 

 
 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

      Józef Janeczko 


