
 
 
 

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

że  w  dniu 30.12. 2010 r.  o godz.  12 00  w Starostwie Powiatowym  w  Prudniku,             
ul. Kościuszki  76  -  z w o ł u j e   III  SESJĘ  RADY  POWIATU 

 

 

 

 
  PORZĄDEK  OBRAD  PRZEWIDUJE:  

 

1. Otwarcie sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 15 grudnia 2010r. 
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w dniu        
      15 grudnia 2010r. 
5. Informacja o pracy Starosty i Zarządu pomiędzy sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk 19) 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk 20) 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010r (druk 21). 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku bu-

dżetowego (druk 22) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011r. (druk 23) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2011r. 

(druk 24) 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w 

Prudniku na I półrocze 2011r. (druk 25) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

(druk 26) 
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie  

Powiatu Prudnickiego w 2011r. (druk 27) 
16.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego 

zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, 
która nadal przebywa w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpo-
częła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości. (druk 28 ) 

17.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na bieżącej sesji. 
18.Wnioski i oświadczenia radnych. 
19.Zamknięcie III sesji Rady Powiatu. 

 

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  

                Józef Janeczko 


