
 
 

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

że w dniu 22 marca o godz.1300 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76  
z w o ł u j e XLVII SESJE RADY POWIATU 

 

 

1. Otwarcie XLVII 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 23 lutego 2018r. 

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

23  lutego 2018r.  

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

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

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Prudniku na 2018 rok (druk nr 318). 

10. Podjęcie uchwały w spawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola (druk 

nr 319 ) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r. (druk 

nr 320) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego (druk nr 321) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży 

nieruchomości za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, w trybie bezprzetargowym na 

rzecz Gminy Głogówek (druk nr 322). 

14. Podjęcie uchwały zmieniające uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy 

społecznej w Prudniku (druk nr 323). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Głogówek 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej 

prowadzonego dotychczas przez Powiat Prudnicki (druk nr 324). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 

formie zaocznej i w kształceniu na odległość (druk nr 325). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 



wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Prudnicki (druk nr 326). 

18. 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 327) 

19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

za 2017 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

20. Przedstawienie informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r. 

21. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej 

działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu 

Prudnickiego za 2017 rok. 

22. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa 

Publicznego za 2017 r. 

23. Przedstawienie informacji dotyczącej wprowadzonej reorganizacji powiatowej oświaty.  

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

25. Wnioski i oświadczenia radnych. 

26. Zamknięcie XLVII sesji Rady Powiatu. 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

      Józef Janeczko 


