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

Ŝe  w  dniu 30 listopada 2009 r.  o godz.  1200  w Starostwie Powiatowym  w  Prudniku,             
ul. Kościuszki  76  -  z w o ł u j e    XXXVII  SESJĘ  RADY  POWIATU 

 
  PORZĄDEK  OBRAD  PRZEWIDUJE : 
1. Otwarcie sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu oraz zaproszonych gości. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu  z dnia 29 września 2009r. i 5 listopada 2009r. 
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji 29.09.2009r i 

05.11.2009r.. 
5. Informacja o pracy Starosty i  Zarządu pomiędzy sesjami. 
6. Przedstawienie odpowiedzi na zapytania zgłoszone na sesji w dniu 29 września 2009 r. 
7. Interpelacje i zapytania radnych.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 

(druk 251) 
9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w 

Prudniku (druk 252) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budŜetu  Powiatu  Prudnickiego  na  2009r.  (druk 254 ) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r. (druk 

253) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Po-

wiatu Prudnickiego w 2010r (druk 255)  
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za wa-
runki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz 
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prud-
nicki (druk 256)    

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk 
257) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk 
258) 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczna i za-
wodową realizowanych przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd 
Pracy w Prudniku (druk 259) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o przekształceniu poprzez likwidację działal-
ności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach (druk 260) 

18. Przedstawienie informacji z działalności prowadzonej przez Prudnickie Centrum Medyczne 
S.A. w Prudniku. 

19. Przedstawienie informacji dotyczących analizy danych zawartych w oświadczeniach mająt-
kowych. 

20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na sesji bieŜącej.       
21. Wnioski i oświadczenia radnych. 
22.  Zamknięcie sesji Rady. 

 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  
                Józef Janeczko 


