
Porządek obrad XXV sesji 

Rady Powiatu w Goleniowie 

w dniu 15 lutego 2018 r. 

/czwartek, godz. 1200/ 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie wniosków o jego uzupełnienie lub 

zmianę.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Goleniowie z dnia  

14 grudnia 2017 roku. 

4. Informacja Prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. nt. 
aktualnej sytuacji w szpitalu.  

5. Sprawozdania Starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku w roku 2017.  

6. Sprawozdanie ze współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami 
pozarządowymi za rok 2017. 

7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego.  

8. Informacja za 2017 r. z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty 

wierzytelności Powiatu Goleniowskiego oraz powiatowych jednostek 

organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na 

lata 2018-2020. 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Powiecie Goleniowskim na lata 2018-2022.  

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Razem Bezpieczniej na lata 2018-

2020.      

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Goleniowskiego.  

13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat 

Goleniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.    

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2017 rok  

i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2017 r. 

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Goleniowskiego na lata 2017-2031. 

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.  

17. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Infrastruktury za rok 2017. 

18. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Oświaty za rok 2017. 

19. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. 



20. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.   

21. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. 

22. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  

23. Zamknięcie obrad sesji.  

 

 

 


