
 

                                                                                                 

                                                                                     Kędzierzyn-Koźle 08.12.2021 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 2019 r. poz. 920/ zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek)  

o godz. 1300 w trybie z d a l n y m odbędą się obrady XXXVIII 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. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej: 
a) odczytanie i uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wieloletniej 

prognozy finansowej,  

c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

10. Uchwalenie budżetu Powiatu na 2022 r.  
a) odczytanie i uzasadnienie projektu uchwały budżetowej,  

b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie budżetu 

Powiatu na 2022 rok,  

c) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu do opinii i wniosków poszczególnych Komisji Rady Powiatu, 

d) dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi wnioskami komisji, głosowanie każdego wniosku osobno, 

e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2022 rok.  

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 wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (działka w Pociękarbiu -pas drogi 

powiatowej), 

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

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (pomieszczenie w ZSTiO – sklepik szkolny), 

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

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (sale gimnastyczne w II LO – "Chemik"), 

f) w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu, 

g) w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu, 

h) 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,  

i) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

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/    


