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Sprawozdanie z działalności  

Rady Powiatu Krapkowickiego IV kadencji (2010 – 2014) 
 
 
        Rada Powiatu Krapkowickiego IV kadencji działała w latach 2010 - 2014, w czasie 
których spotkała się na 51 sesjach, na których podjęła  320  uchwał rady w tym 
37 uchwał stanowiących prawo miejscowe podlegających ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
        Zarządu Powiatu Krapkowickiego odbył 201 posiedzeń, na których podjęto 1250 

uchwał zarządu. 
 
Frekwencja na Sesjach wyniosła 93,80 % 
 
Rada Powiatu powołała 2 komisje doraźne i 5 komisji stałych: 

� Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu – 9 członków; 33 posiedzenia 
� Oświaty, Kultury i Sportu – 8 członków; 34 posiedzenia 
� Zdrowia i Opieki Społecznej – 4 członków; 22 posiedzenia 
� Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 7 członków; 

33 posiedzenia 
� Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – 5 członków; 34 posiedzenia 

oraz 
� Komisję Rewizyjną – 4 członków; 18 posiedzeń 

Do stałych zadań nałożonych na wszystkie komisje należało przygotowywanie 
i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, opiniowanie sprawozdań, informacji 
i innych materiałów przedstawianych na Sesjach, sprawowanie kontroli nad realizacją 
podjętych uchwał oraz przyjmowanie i analizowanie skarg mieszkańców powiatu, 
dotyczących funkcjonowania Powiatu, działalności Rady i Zarządu. 
 
Do najważniejszych i najczęściej omawianych tematów na sesjach Rady Powiatu 
należy zaliczyć:  

� budżet Powiatu Krapkowickiego, 
� wieloletnia prognoza finansowa, 
� ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego 
� plan pracy Rady Powiatu Krapkowickiego oraz plan kontroli Komisji 

Rewizyjnej, 
� ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Krapkowickiego, 
� wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 
� udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krapkowickiego, 
� dotacje na prace restauratorskie, 
� ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, 
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� przyjęcia do realizacji różnych projektów, 
� udzielanie pomocy finansowej gminom Powiatu Krapkowickiego, 
� szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania 
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

� zasady i tryb udzielania dotacji ze środków budżetu powiatu  pochodzących 
z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 
pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania 
ze środowiska, 

� Roczny Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku 
Publicznego, 

� wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
� określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 
przypadających według algorytmu 

Radni na sesjach zgłaszali zapytania i interpelacje. Na wszystkie zgłoszone zapytania 
i interpelacje odpowiedź w wersji pisemnej udzielona była przez Starostę.  
 
Do najczęściej omawianych przez Radnych  sprawozdań podczas obrad  IV Kadencji 
Rady Powiatu Krapkowickiego należą: 

� sprawozdania Komendanta Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu.  

� sprawozdania dotyczące realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i  Bezpieczeństwa 
Obywateli; 

� sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych 
na terenie powiatu; 

� sprawozdania dotyczące stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 
Krapkowickiego; 

� sprawozdania dotyczące działań organów Inspekcji Weterynaryjnej 
prowadzone na terenie województwa opolskiego - Powiat Krapkowice; 

� sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów; 
� sprawozdania dotyczące zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu 

Krapkowickiego; 
� sprawozdania z realizacji Planu Pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli; 
� sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi; 
� sprawozdania dotyczące działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krapkowicach; 
� sprawozdania dotyczące działalności Domu Pomocy Społecznej “ANNA”; 
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� sprawozdania dotyczące działalności  Powiatowego Urzędu Pracy/ PFRON 
rehabilitacja zawodowa; 

� sprawozdania dotyczące działań w zakresie dróg powiatowych; 
� sprawozdania dotyczące przebiegu wykonania budżetu za I półrocze; 
� sprawozdania dotyczące realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia - 

Sprawozdanie z działalności Krapkowickiego Centrum Zdrowia za I półrocze 
oraz informacji o działaniach prozdrowotnych i edukacyjnych w Powiecie 
Krapkowickim; 

� sprawozdania dotyczące realizacji zadań oświatowych Powiatu 
Krapkowickiego, 

� sprawozdania dotyczące wyników analizy oświadczeń majątkowych 
składanych Wojewodzie Opolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu 
Krapkowickiego i Staroście Krapkowickiemu; 
 

Krapkowice, dnia 30 października 2014 r. 
 

 

 

          Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

                   Józef Bukowiński 

 


