SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Kancelaria Sejmiku
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-154 Wrocław, tel. 71 340 64 29, 71 340 65 09, fax 71 340-62-03

KOMISJA KULTURY, NAUKI i EDUKACJI
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Termin posiedzenia: 22 maja 2019 r., godzina 14.00
Miejsce: sala 1221 gmach DUW we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniach 22 marca 2019 i 27 marca 2019
3. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na
2018 rok"
4. Opiniowanie projektów uchwał.
a) Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
b) Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr V/65/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13

lutego 2019 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
c) Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12

dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
d) Uchwała w sprawie zmiany nazwy Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13

dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
e) Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/130/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20

kwietnia 2011 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaję ć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
f) Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego o bowiązkowego wymiaru zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nau czycielom, któr ym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa
Dolnośląskiego
g) Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół prowad zących kształcenie w formie
zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad y
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
h) Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
5. Organizacja i zasady wspierania instytucji i organizacji promujących kulturę Dolnego Śląska oraz aktywizujących
mieszkańców naszego województwa.
6. Sprawy różne.

