
 
                               47 – 220 KĘDZIERZYN-KOŹLE, PLAC WOLNOŚCI 13 

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

                                                                                                   

                                                                                     Kędzierzyn-Koźle 18.05.2020 r. 

                                

 

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 maja 2020 r. o godz. 1200 w auli Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich  

w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej 2 odbędą się obrady XIX 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. Raport o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 
a) przedstawienie raportu (materiał przesłano wcześniej), 

b) debata, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wotum 

zaufania.  

10. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 wraz ze 

sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia (materiał przesłano wcześniej): 

a) wystąpienie Skarbnika Powiatu oraz Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru  

i Nieruchomości, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu za 2019 rok,  

c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii RIO do wniosku 

Komisji, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2019 r.  

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok.  

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 

Publicznego za 2019 rok (materiał przesłano wcześniej). 
12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu 

za 2019 r., w tym: Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim 

(materiał przesłano wcześniej). 

13. 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) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  

i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego", 

d) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 



e) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lutego 2020 r. na Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, 

g) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 04 marca 2020 r. na działania Powiatowego Urzędu Pracy  

w Kędzierzynie-Koźlu.  

14. Pisemne interpelacje i zapytania. 

15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.  

16. Zakończenie Sesji. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

      mgr Danuta Wróbel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/  


