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

Zwołuję XII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się  
30 grudnia 2015 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) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Namysłowskiego na rok 2016, 

b) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 
działających na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystywania, 

c) zmiany uchwały dot. określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 
ich realizację w 2015 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

d) zmiany uchwały w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie  
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 
ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej, 

e) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, 

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Ochrony Środowiska, 

g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego 
 i Mienia Powiatu, 

h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku, 

i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
j) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 r., 
k) zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków 

nimi finansowanych w 2015 roku, 



l) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 
2016 – 2025. 

m) uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok.  
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
8. Wnioski i sprawy różne. 
9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
10. Zakończenie sesji. 
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