
 

 

Krapkowice, dnia 6 grudnia  2018 r.  

BR.0002.32.2018   

 

 PAN/PANI  

      

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

 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zwołuję na dzień: 

 

20 grudnia 2018 r. (czwartek) na godz. 1400 

w sali obrad Rady Powiatu, 

Krapkowice ul. Kilińskiego 1       

III Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego 

z porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) przyjęcie wniosków do porządku obrad, 

c) informacja o protokołach z I i II sesji. 

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. 

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

a) planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok, 

b) zmiany uchwały Nr VI/29/99 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 marca 1999 r. 

w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich; 

c) statutu Powiatu Krapkowickiego, 

d) zadań z zakresu administracji rządowej związanych  z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, 

e) zmiany uchwały nr XXXIV/250/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 

r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

przypadających według algorytmu w 2018 r., 

f) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 

w 2019 r., 

g) zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 grudnia 

2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2033, 

h) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok, 

i) budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok, 

j) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033, 

k) zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady 

Powiatu. 

5. Interpelacje Radnych.  

6. Zapytania, wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad.                 
 

 

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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.). 


