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Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu 

 

V Kadencja w latach 2014– 2018      
 

sprawozdanie za 2016 ROK 

Lp. Data 

posiedzenia 

Tematyka obrad Uwagi 

1. 25.01.2016 r. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał 
do XIV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 
w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
na rzecz Gminy Krapkowice nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, 

b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego 

c) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2016 rok, 

d) zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2016 –2023. 

2. Omówienie planu pracy komisji na 2016 rok. 

 

2. 29.03.2016  1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał 
do XV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 
w sprawie: 

a) udzielenia dotacji na wykonanie prac 
konserwatorskich przy zabytkowych organach 
znajdujących się w kościele parafialnym pw. 
Nawiedzenia NMP w Komornikach, 

b) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 
Gminie Gogolin, 

c) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2016 rok, 

d) zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2016 –2023. 

2. Informacja o pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na realizację zadań Powiatu 
Krapkowickiego w 2015 roku. 

 

3. 25.04.2016 r. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał 
do XVI Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 
w sprawie: 

a) dotacji na wykonanie prac konserwatorskich 
przy zabytkowych organach znajdujących 
się w kościele parafialnym pw. Wszystkich 
Świętych w Brożcu,  

b) zmiany uchwały nr XV/109/2016 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 31 marca 2016 r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej (pomocy 
finansowej) Gminie Gogolin. 

c) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
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2016 rok. 

4. 23.05.2016 r. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał 
do XVII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 
w sprawie: 
1. Projekty uchwały rady w sprawie: 
a) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Gogolin, 
b) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Zdzieszowice, 
c) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Krapkowice, 
d) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Krapkowice, 
e) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 

2016 rok. 

Nieobecni: radny 
Maciej Lisicki; 
wicestarosta Sabina 
Gorzkulla 

5. 23.06.2016 r. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały 
do XVIII Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 
w sprawie: 
a) utworzenia centrum usług wspólnych dla 

jednostek organizacyjnych Powiatu 
Krapkowickiego, 

b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
2016 rok, 

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2015 r. 

 

6. 08.09.2016 r. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał 
do XX Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego 
w sprawie: 
a) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Gminie Walce; 
b) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) 

Powiatowi Opolskiemu; 
c) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2016 rok; 
d) 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. 

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Krapkowickiego wraz  
z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. 

Nieobecna: 
wicestarosta Sabina 
Gorzkulla 

7. 25.10.2016 r. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów XXI 
Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie: 
a) 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., 

b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2016 rok, 
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c) 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. 

8. 24.11.2016 r. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Zarządu 
Powiatu Krapkowickiego w sprawie zmiany 
przeznaczenia rezerw celowych w łącznej kwocie 
251.969 zł, przeznaczonych w budżecie Powiatu 
Krapkowickiego na: 
a) cele pomocy społecznej – kwota 82.100 zł; 
b) wkład własny do projektów w kwocie – kwota 

59.990 zł; 
c) wydatki inwestycyjne – kwota 109.879 zł 
na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane w: 
1) Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego 

w Krapkowicach w kwocie 61.980 zł; 
2) Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów 

Opolskich w Krapkowicach w kwocie 65.996 zł; 
3) Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 

w kwocie 27.765 zł; 
4) Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima 

w Krapkowicach w kwocie 24.348 zł; 
5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Krapkowicach w kwocie 71.880 zł. 

 

9. 24.11.2016 r. Posiedzenie wspólne komisji Stałych Rady Powiatu 
Krapkowickiego w celu zapoznania się oraz 
przeanalizowania projektu budżetu Powiatu 
Krapkowickiego na 2017 rok oraz projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2017-2026. 

 

10. 30.11.2016 r. Posiedzenie komisji w celu zaopiniowania projektu 
budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok oraz 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2017-2026. 

 

11. 12.12.2016 r. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów do XXII 

Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego w sprawie: 
a) 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, 

b) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na 2016 rok, 

c) wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2016. 

Nieobecny radny 
Jerzy Mikus 

 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu 
Finansów i Mienia Powiatu 

 

Sławomir Rowiński 


