
                            47 – 220 KĘDZIERZYN-KOŹLE, PLAC WOLNOŚCI 13 

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

                                                                                                   

                                                                                 Kędzierzyn-Koźle 22.04.2020 r. 

 

                                    Sz. P  

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

 

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

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 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  

28 kwietnia 2020 r. o godz. 1200 w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego przy  

ul. Matejki 19 w Kędzierzynie-Koźlu (wejście i parking bezpośrednio przy sali gimnastycznej) 

odbędą się obrady XVIII nadzwyczajnej 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. Podjęcie uchwał: 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

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

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

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

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

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

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

g) w sprawie zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

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

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (tablica reklamowa – Jokey Plastik Blachownia),  

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

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (Związek Nauczycielstwa Polskiego),  

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

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (NSZZ Solidarność Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania),  

k) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (tablica reklamowa Castorama), 

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

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego),  

m) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok, 

n) w sprawie zmiany uchwały nr XXI/173/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 

września 2016 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu  

i utworzenia "Powiatowego Centrum Usług Wspólnych " w Kędzierzynie-Koźlu. 

4. Zakończenie obrad. 

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/ 


