
 

 

Krapkowice, dnia 23 maja 2019 r.  

BR.0002.15.2019  

 

 

 PAN/PANI  

      

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

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) zwołuję na dzień: 

 

06 czerwca 2019 r. (czwartek) na godz. 1400 

w sali obrad Rady Powiatu, 

Krapkowice ul. Kilińskiego 1       

VII Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

z porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) przyjęcie wniosków do porządku obrad, 

c) informacja o protokole z VI sesji. 

2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. 

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 

4. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej ANNA za 2018 rok.        

5. Sprawozdanie z działalności oraz efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krapkowicach za 2018 rok.   

6. Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (PFRON 

rehabilitacja zawodowa) za 2018 rok. 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi w 2018 roku. 

8. Raport o stanie Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok; debata; rozpatrzenie oraz 

podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

a) skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2018 rok, 

b) sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Krapkowickiego za 2018 r., 

10. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 w powiecie 

krapkowickim”, 

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

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



 

 

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

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

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

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

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 r., 

h) zmiany uchwały Nr XXVI/141/2009 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 

6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia, 

i) ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  

na terenie Powiatu Krapkowickiego, od dnia 1 września 2019 r., 

j) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Dwujęzycznego 

w Krapkowicach, 

k) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Krapkowicach, 

l) stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Krapkowicach, 

m) stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Krapkowicach, 

n) stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Zdzieszowicach, 

o) stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach, 

p) stwierdzenia przekształcenia Technikum w Krapkowicach, 

q) stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zdzieszowicach, 

r) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok. 

12. Interpelacje oraz zapytania Radnych.  

13. Wolne wnioski. 

14. 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 2019 r., poz. 511). 


