
 
 

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

że  w  dniu 30.03.2012 r.  o godz.  13 00  w Starostwie Powiatowym  w  Prudniku,    
 ul. Kościuszki  76    

z w o ł u j e   XIX  SESJĘ  RADY  POWIATU 

 
  PORZĄDEK  OBRAD  PRZEWIDUJE:  
 

1. Otwarcie 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 lutego  2012r. 
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w 

dniu  29 lutego  2012r. 
6. Informacja o pracy Starosty i Zarządu pomiędzy sesjami. 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na XVIII sesji. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygo-

dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych   nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i pla-
cówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk 141) 

10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XVIII/137/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w 
sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z od-
setkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od 
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  (druk 142). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w 
części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (druk 143) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i za-
wodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy 
Urząd Pracy w Prudniku (druk 144) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Głogówek katego-
rii drogi powiatowej (druk 145) 

14. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o 
stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
w 2011r. 

15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 
za 2011r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

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

17. Wnioski i oświadczenia radnych. 
18. Zamknięcie XIX sesji Rady Powiatu. 
 

 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  

                Józef Janeczko 


