
 
 
 

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

że  w  dniu 30.11.2012 r.  o godz.  13 00  w Starostwie Powiatowym  w  Prudniku,    
 ul. Ko ściuszki  76    

z w o ł u j e   XXVIII  SESJ Ę  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 26 października 2012r. 
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w dniu  26.X. 

2012r. 
6. Informacja o pracy Starosty i Zarządu pomiędzy sesjami. 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na XXVII sesji. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2012r. (druk 187) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego 

(druk 188) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 

(druk 189) 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z or-

ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk 190) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (druk 
191) 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczna i 
zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy 
Urząd Pracy w Prudniku  (druk 192) 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2011 – 2015” (druk 193) 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006 – 2016”   (druk 194) 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegó-
łowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród 
oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Prudnicki  (druk 195) 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego na lata 2012 – 2015 (druk 196) 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji zwykłych imiennych spółki 
pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku należących do Powia-
tu Prudnickiego (druk 197) 

20. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r.  
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na bieżącej sesji. 
22. Wnioski i oświadczenia radnych. 
23. Zamknięcie XXVIII  sesji Rady Powiatu. 

 
Przewodnicz ący  Rady  Powiatu  

                Józef Janeczko 


