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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 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w auli Zespołu Szkół Nr 1  

im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej 2 odbędą się obrady XX 

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. Informacja o działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie-Koźlu za 2019 rok, w tym podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z rocznej działalności 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu  

za 2019 r., 

b) w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, 

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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego za rok 2019, 

d) w sprawie współdziałania z Gminą Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew  

i Reńska Wieś w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego  

w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej za okres od 

01.07.2020 r. do 30.06.2021 r., 



e) w sprawie założenia i prowadzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Kędzierzynie-

Koźlu oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich  

w Kędzierzynie-Koźlu,  

f) w sprawie założenia i prowadzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Kędzierzynie-

Koźlu oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

w Kędzierzynie-Koźlu, 

g) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, od dnia  

1 września 2020 roku, 

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

stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (2 sale w ZS Nr 1 – 

Fundacja dla Dobra Publicznego), 

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (fragment działki przed 

PUP – tablica reklamowa), 

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

Kędzierzyńsko-Kozielskiego (nieruchomość gruntowa niezabudowana – ul. Roosevelta), 

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

Kędzierzyńsko-Kozielskiego (nieruchomość gruntowa zabudowana – ul. Skarbowa 3 e), 

l) w sprawie ustalenia zasad udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z 

tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających 

powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym za okres 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

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/   
 


