
                        47 – 220 KĘDZIERZYN-KOŹLE, PLAC WOLNOŚCI 13 

TEL. (077) 4723200, TEL./FAX (077) 4723295, e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl 

                                                                                                   

                                                                                     Kędzierzyn-Koźle 17.02.2020 r. 

 

                                    Sz. P  

         …………................................................ 

 

            …………................................................ 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym /Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815/ zawiadamiam, że w dniu  

26 lutego 2020 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Plac 

Wolności 13 odbędą się obrady XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 
 

  P r o p o n o w a n y   p o r z ą d e k:  

1. Otwarcie Sesji i powitanie.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad. 

4. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady. 

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. 

6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.  

7. Informacja o kontrolach zewnętrznych realizowanych w Starostwie.  

8. Informacje o działalności komisji problemowych Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

9. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

za 2019 r. 
10. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

c) w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/145/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 

28 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

d) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego (wydzielony fragment pasa drogowego ul. Królowej Jadwigi), 

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (sala gimnastyczna I LO - Klub Sportowy na zajęcia 

sportowo rekreacyjne),  

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (fragment korytarza ZSŻŚ – automat z napojami),  

h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (fragment korytarza ZSTiO – dystrybutor  

z napojami),  

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (sala w ZSTiO – prowadzenie sekcji tenisa stołowego),  

j) w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

k) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu porozumienia w sprawie 

powierzenia prowadzenia zadania powiatowej biblioteki publicznej Gminie Kędzierzyn-Koźle,  

l) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu,  

m) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu, 



n) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, 

o) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola, 

p) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa 

drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  

i ochroną dróg, dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

11. Pisemne interpelacje i zapytania. 

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.  

13. Zakończenie Sesji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podstawa do uzyskania urlopu w zakładzie pracy: art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2019 r.  

poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815/  


