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BRZ.0002.7.2017.MD 

 
     Z a w i a d o m i e n i e 
 

Zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się  

27 września 2017 r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. 

dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, 

c) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy partnerskiej na 5 na rzecz 

realizacji Projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze 

Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” z dnia 22 września 2016 r., 

d) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 r., 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 r. 

7. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2017 r. oraz informacja o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

8. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 

2017/2018. 

9. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 

2017/2018 oraz projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 

2016/2017. 

10. Sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za II kwartały  

2017 r. 

11. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za 2016 rok. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

13. Wnioski i sprawy różne. 

14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

15. Zakończenie sesji. 
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