
Wałcz, dnia 15 lutego 2012 r. 

 

BR.0002.1.2012 

 

 

OBWIESZCZENIE 

Zawiadamia się, że  XII  SESJA RADY POWIATU w WAŁCZU IV KADENCJI odbędzie się  

w dniu 24 lutego 2012 r. o godz. 13 
00

 w holu Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie, 

przy ul. Osiedlowej.    

 

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji: 
1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przedstawienie porządku obrad, 

d) przyjęcie protokołu XI sesji Rady Powiatu.  

2. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Wałczu w okresie 9.12.2011 r. – 26.01.2012 r.  

a) przyjęcie informacji. 

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Wałczu podjętych podczas XI sesji Rady Powiatu IV 

kadencji powierzonych do realizacji Zarządowi Powiatu w Wałczu. 

a) przyjęcie informacji. 

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Wałczu podjętych podczas XI sesji Rady Powiatu IV 

kadencji powierzonych do realizacji Przewodniczącemu Rady Powiatu w Wałczu. 

a) przyjęcie informacji. 

5. Ustne sprawozdanie Starosty Wałeckiego z działalności Starostwa w okresie między sesjami. 

6. Informacja o pracy Rady Powiatu w Wałczu w okresie od 30.12.2011 r. do 13.02.2012 r. 

      a) przyjęcie informacji. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

powiatu za 2011 r. 

a) informacja Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego za 2011 r., 

b) stanowisko Zarządu Powiatu, 

c) stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu, 

d) dyskusja, 

e) przyjęcie informacji.    

8. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2011 r. 

a) informacja Komendy Powiatowej Policji w Wałczu o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w Powiecie Wałeckim za 2011 r., 

b) informacja Prokuratora Rejonowego w Wałczu o stanie postępowań karnych prowadzonych  

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 w Prokuraturze Rejonowej w Wałczu, 

c) informacja na temat działalności straży miejskiej i gminnych Powiatu Wałeckiego za 2011 r.,          

d) stanowisko Zarządu  Powiatu,                 

e) stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu, 

f) dyskusja, 

g) przyjęcie informacji. 

9. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014, za rok 2011.   

a) informacja Zarządu Powiatu o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego  na lata 2011-2014 za rok 2011, 

b) stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu, 

c) dyskusja, 

d) przyjęcie informacji. 

10. Informacja na temat  realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2011.   

a) informacja Zarządu Powiatu na temat  realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2011, 

b) stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu, 

c) dyskusja, 

d) przyjęcie informacji. 

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 r.  

a) przyjęcie sprawozdania.  



12. Informacja na temat pozyskiwania środków pomocowych w Powiecie Wałeckim.  

a) informacja Zarządu Powiatu na temat pozyskiwania środków pomocowych w Powiecie Wałeckim, 

b) stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu, 

c) stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu, 

d) dyskusja, 

e) przyjęcie informacji. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2012 rok. 

      a) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych,  

      b) podjęcie uchwały.   

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji liceum profilowanego dla młodzieży o nazwie  

„I Liceum Profilowane” wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu. 

      a)    ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych,  

      b)   podjęcie uchwały.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla 

młodzieży o nazwie „Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące” oraz zasadniczej szkoły zawodowej dla 

dorosłych o nazwie „Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych” wchodzących  w skład Zespołu 

Szkół nr 3 w Wałczu w „Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych”. 

       a)   ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych,  

  b)   podjęcie uchwały.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej dla 

młodzieży „Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2” wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu w 

trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży. 

a) ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych, 

b) podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji liceum profilowanego dla młodzieży o nazwie „II 

Liceum Profilowane” wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Wałczu. 

      a)   ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych,  

      b)   podjęcie uchwały.  

18. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

  a)  ustne stanowisko Komisji Budżetu i Spraw Społecznych, 

  b)  podjęcie uchwały. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/ 88 /2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 

2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na 

zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim. 

  a)   ustne stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

  b)   podjęcie uchwały.  

20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

a) przyjęcie sprawozdania 

21. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Wałczu  

za rok 2011. 

a) przyjęcie sprawozdania.  

22. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu  

za rok 2011. 

a) przyjęcie sprawozdania.  

23. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu za rok 2011. 

a) przyjęcie sprawozdania. 

24. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu w sprawie złożonych wniosków i zapytań. 

25. Interpelacje oraz zapytania radnych 

26. Wnioski i oświadczenia radnych. 

27. Zakończenie sesji. 

 

 


