
 

 

Krapkowice, dnia 10 marca 2017 r.  

 

BR.0002.4.2017  

  

 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: 

 

23 marca 2017 r. (czwartek) na godz.  1400 

w sali obrad Rady Powiatu, 

Krapkowice ul. Kilińskiego 1       

XXIV Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

z porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie quorum; 

b) przedstawienie porządku obrad, 

c) informacja o protokole z XXIII Sesji. 

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. 

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 

4. Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności w roku 2016 r. oraz informacja 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Informacja 

z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  za 2016 rok.        

5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych 

na terenie powiatu  w 2016 roku.   

6. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2016 roku. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli za 2016 rok. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

a) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Krapkowickiego w 2017 r., 

b) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego na okres 

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., 

c) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

przypadających według algorytmu w 2017 r., 

d) zmiany uchwały Nr XXIII/170/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 

19 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 



 

 

e) zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 

15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Powiatu 

Krapkowickiego, 

f) zmiany uchwały nr XXII/167/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 

15 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2017 – 2026, 

g) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok, 

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

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

j) udzielenia dotacji celowej (pomocy finansowej) Gminie Strzeleczki, 

k) dotacji na wykonanie prac restauratorskich oraz robót budowlanych 

polegających na renowacji tynków, malowaniu elewacji oraz wymianie pokrycia 

dachowego w kościele parafialnym pw. św. Błażeja w Januszkowicach, 

l) dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie 

zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej w kościele parafialnym 

pw. św. Jana Chrzciciela w Dobrej, 

m) dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich prospektu 

organowego w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach. 

9. Zapytania, wolne wnioski. 

10. Interpelacje Radnych.  

11. 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.). 


