
 

 

Krapkowice, dnia 17 października 2014 r.  

BR.0002.23.2014 

 
PAN/PANI  

 

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

 

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

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień: 

 

30 października 2014 r. (czwartek) na godz.  14
00

 

w sali obrad Rady Powiatu, 

Krapkowice ul. Kilińskiego 1       

L I   Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

z porządkiem obrad: 

1. Sprawy regulaminowe. 

a)   Informacja z działalności Rady Powiatu Krapkowickiego IV Kadencji. 

2. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. 

3. Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia - Sprawozdanie 

z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia za I półrocze 2014 r. oraz 

informacja o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie 

Krapkowickim w 2014 r. 

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

szkolny 2013/2014. 

5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie 

Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego i Staroście 

Krapkowickiemu. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Krapkowickiego w 2015 r. (projekt uchwały z dn. 17.10.2014 r.), 

b) ustalenia w 2015 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu  (projekt uchwały z dn. 

17.10.2014 r.), 

c) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

przypadających według algorytmu w 2014 r. (projekt uchwały z dn. 

17.10.2014 r.), 

d) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność 

Pożytku Publicznego na rok 2015 (projekt uchwały z dn. 09.10.2014 r.; 

autopoprawka z dn. 17.10.2013 r. - po konsultacjach społecznych), 

e) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok (projekt uchwały z dn. 

17.10.2014 r.), 



 

 

f) zmiany uchwały nr XXXIX/266/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 

20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2014-2023 (projekt uchwały z dn. 17.10.2014 r.). 

7. Zapytania Radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi Starosty 

Krapkowickiego. 

8. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.). 


