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

 

Zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się  

29 listopada 2017 r. o godzinie 1300 w sali narad im. Michała Ilnickiego 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) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na 2018 rok, 

b) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2018 rok”, 

c) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzony bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje 

kierownicze, 

d) regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

e) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2018 rok, 

f) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Namysłowski, 

g) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Namysłowski, 

h) zmiany uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2017-2025, 



i) zmiany uchwały Nr XXVII/194/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok, 

j) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2017 roku, 

k) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2017 roku, 

l) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków  

w 2017 roku, 

m) uchylenia uchwały nr XXXIV/243/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

05 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. za III kwartały 2017 r. 

8. Sprawozdanie z półrocznej działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz 

ocena sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu 

Namysłowskiego w pierwszej połowie 2017 r. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wnioski i sprawy różne. 

11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

12. Zakończenie sesji. 
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