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Zawiadomienie
Zwołuję X sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się
02 października 2019 r. o godzinie 1300 w sali narad im. Michała Ilnickiego, na I piętrze
Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych,
b) zmiany 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,
c) zmiany uchwały określenia zadań i wysokości ośrodków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację
w 2019 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
d) wyrażenie zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów
darowizny nieruchomości położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza,
e) uznania petycji dotyczącej montażu progów zwalniających w miejscowości Barzyna na
niezasługującą na uwzględnienie,
f) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+
w Namysłowie,
g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata
2019 – 2029,
h) zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok,
i) zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków
w 2019 roku,
j) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku,

k) zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Namysłowie,
l) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie
w 2019 roku,
m) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego,
n) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A za II kwartał 2019 r.
8. Ocena sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego
w I półroczu 2019 r.
9. Informacja o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych oraz projektach
realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2019/2020.
10. Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i sprawy różne.
13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
14. Zakończenie sesji.
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