
Kazimierza Wielka  21.08.2019 r. 

 

 

                                                                                 

                                                                                                                                                      

              Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 sierpnia /środa/ 2019 roku o godz. 12.00-tej  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu 

Kazimierskiego. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

4. Przyjęcie „Sprawozdania z działań podejmowanych na terenach nadzorów wodnych Kazimierza 

Wielka, Busko- Zdrój, Proszowice na obszarze Powiatu Kazimierskiego za rok 2018” . 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie. 

6. Podjecie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2009 Rady Powiatu  

      w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania 

      nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

      Kazimierski. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/34/2019 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 

25 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań dla 

Powiatu Kazimierskiego na 2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości oznaczonej jako działki nr 872/1 i nr 872/2, położonej w Kazimierzy Wielkiej 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego Powiatu 

Kazimierskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na 

lata 2019 – 2032. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2019 rok. 

16. Interpelacje i oświadczenia radnych. 

17. Sprawy różne i wolne wnioski. 

18. Zakończenie posiedzenia. 

                                                       

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w  posiedzeniu 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 
                                                                      Jerzy Bojanowicz 

 



                                                                                       


