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BRZ.0002.2.2018.MD 

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

 

Zwołuję XXXX sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się  

28 lutego 2018 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) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na rzecz dla nauczycieli pełniących funkcje 

kierownicze, 

b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 r., 

c) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 r., 

d) poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności  

w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim, a innymi 

regionami Polski. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie 

przeciwpożarowej. 

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

sytuacji kryminalno– porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego 

w 2017 roku. 

9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie za 

rok 2017. 

10. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Geodezji i Kartografii oraz Gospodarowania 

Powiatowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2017. 

11. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2017. 

12. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia za 2017 rok, przedstawienie kontraktu na I półrocze 2018 roku. 

13. Sprawozdania Komisji ze swej działalności za rok 2017.  

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

15. Wnioski i sprawy różne. 

16. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 

17. Zakończenie sesji. 
 

     Przewodniczący Rady 
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