
PLAN  POSIEDZEŃ  KOMISJI 

 w  miesiącu październiku 2021 r. 

 

 

Posiedzenia poszczególnych stałych Komisji odbywać się będą na sali konferencyjnej (I piętro) 

Starostwa Powiatowego w Prudniku ul. Kościuszki 76. 
Lp. Data – godz. Komisja Tematyka 

 

 

1. 

28.10.2021 

godz. 13:30 

(czwartek) 

Edukacji, 

Bezpieczeństwa 

Publicznego, Zdrowia  

i Polityki Społecznej 

 

1.Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów 

uchwał na sesję Rady Powiatu. 

2. analiza i zaopiniowanie informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych w szkołach ponadgimnazjalnych za 

poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

b) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego  
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  

z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły 

nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 

prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego; 
b) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora 

Oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach 

tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do 
zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Informacja w sprawie organizacji i przygotowania 

powiatowych jednostek oświatowych do roku szkolnego 
2021/2022. 

4. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 
. 

 

 

 

2. 

25.10.2021 

godz. 12:00 

(poniedziałek) 

Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego 

i Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

1.Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów 

uchwał na sesję Rady Powiatu. 

2. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

3. 28.10.2021 

godz. 15:00 

(czwartek) 

 

Rewizyjna 

1. Informacja o zrealizowanych lub realizowanych pracach 
remontowych w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. w 

Prudniku w 2020 r. oraz I połowie 2021 r., o wartości 

jednostkowej przekraczającej 100 tyś. zł. 
2. Informacja o wykonaniu remontów cząstkowych 

nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Prudnickiego w 2021 r. oraz ich przygotowania do zimy. 
3. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

 

4. 

25.10.2021 

godz. 14:00 

(poniedziałek) 

Skarg, Wniosków  

i Petycji 

1. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów 

uchwał na sesję Rady Powiatu. 
2. Analiza skargi na działalność Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku w związku z zaistniałymi 

nieprawidłowościami. 
3. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na Zarząd Powiatu  

w Prudniku dot. długoletniego zaniedbania i braku remontu 

dróg powiatowych w sołectwach: Nowa Wieś Prudnicka, 
Gostomia, Krobusz-Żabnik oraz Czartowice. 

4. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

 

 

 

 

 

Termin sesji ustalono na dzień 29 października 2021 r. (piątek) o godzinie 1300 . 

 

 

 


