
 

 

Krapkowice, dnia 14 października 2016 r.  

 

BR.0002.26.2016 

 

PAN/PANI  

 

                                               ........................................................................... 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) zwołuję na dzień: 

 

27 października 2016 r. (czwartek) na godz.  1400 

w sali obrad Rady Powiatu, 

Krapkowice ul. Kilińskiego 1       

XXI Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

z porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie quorum; 

b) przedstawienie porządku obrad, 

c) informacja o protokole z XX Sesji. 

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. 

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 

4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie 

Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście 

Krapkowickiemu. 

5. Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia (Sprawozdanie 

z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia oraz informacja o działaniach 

prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie Krapkowickim) w 2016 roku. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krapkowickiego za rok 

szkolny 2015/2016. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 

Publicznego na rok 2017, 

b) opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r., 

c) projektu pod nazwą „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy”, 

d) zmiany uchwały Nr XXV/159/2005 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lipca 

2005 roku w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej oraz w mieszkaniu chronionym, 

e) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok, 



 

 

f) zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 

2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 

2026, 

g) rozpatrzenia skargi na Starostę Krapkowickiego. 

8. Zapytania, wolne wnioski. 

9. Interpelacje radnych. 

10. Zamknięcie obrad.       

 

 
Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 
Józef Bukowiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proszę o wzięcie udziału w obradach Rady Powiatu Krapkowickiego. Podstawa prawna: 

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 

z późn. zm.). 


