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

 
 

Zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się  
26 października 2016 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) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 
ich realizację w 2016 r. dla Powiatu Namysłowskiego, 

b) zmiany uchwały dot. 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, 

c) przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016 – 2023”, 

d) opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu 
strzeżonym wyznaczonym przez Starostę, 

e) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 r., 
f) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań za I półrocze 2016 r. wynikających z realizacji 
rządowego programu organizacji przestępczości oraz aspołecznych zachowań „Razem 
Bezpieczniej”. 

8. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Namysłowskiego za okres 
styczeń – wrzesień 2016 r. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Namysłowskim za rok 
szkolny 2015/2016. 

10. Informacja z działalności Wydziału Dróg w I – III kwartale 2016 r. Ocena stanu 
technicznego obiektów mostowych i przepustów. 

11. Przygotowanie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017. 
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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