
 

                                                                                     Kędzierzyn-Koźle 21.09.2020 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. 920/ zawiadamiam, że w dniu 29 września 2020 r. o godz. 1300  

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13 odbędą się obrady 

XXII 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. Przedstawienie przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach i Dyrektora Zarządu Zlewni  

w Opolu rocznych sprawozdań podległych im Nadzorów Wodnych z działalności 

podejmowanych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

9. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego za I półrocze 2020 r. Głosowanie nad informacją. 

11. 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 nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, 

d) w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, 

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

własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (fragment działki przed PUP – plansze reklamowe 

Koma), 

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

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (sale lekcyjne i sala gimnastyczna I LO – Centrum Nauki i Biznesu 

"Żak"), 

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

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (sala gimnastyczna ZS Nr 1 – MMKS), 

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

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (fragment korytarza ZS Nr 1 – dystrybutor z napojami), 

i) w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego kategorii drogi 

powiatowej, 

j) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

k) w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego, 

l) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 marca 2020 r. przesłanej przez Wojewodę Opolskiego 

pismem z dnia 12 czerwca 2020 r. na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.  

12. Pisemne interpelacje i zapytania. 

13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.  

14. Zakończenie Sesji. 

 

Przewodnicząca 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 2020 r.  

poz. 920/   
 


