
                                                                           

                                                                                     Kędzierzyn-Koźle 15.11.2021 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 2021 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834/ zawiadamiam, że w dniu  

23 listopada 2021 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

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

(W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej istnieje możliwość zmiany trybu sesji 

na zdalny, o czym Państwo zostaniecie powiadomieni sms-em). 
 

  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 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów 

o podstawowym znaczeniu dla województwa (w tym znajdujących się na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego) za 2020 rok.   

10. Informacja o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii na terenie Powiatu. 
11. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

c) w sprawie uchwalenia dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego na lata 2021-2024 wraz z perspektywą na lata 2025-2028" wraz  

z "Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu ochrony środowiska dla powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego na lata 2021-2024 wraz z perspektywą na lata 2025-2028", 

d) w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim 

w 2022 r. 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, 

f) zmieniająca uchwałę 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 2021 rok, 

g) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

h) w sprawie diet dla radnych Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

i) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia w sprawie powierzenia przez Wojewodę 

Opolskiego Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu prowadzenia niektórych spraw  

z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Opolu, 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

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, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834/    
 
 


