UCHWAŁA NR II/17/2014
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego
oraz ustalenia zakresów ich działania
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. Nr 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:
§1. Powołuje się następujące komisje stałe Rady Powiatu Krapkowickiego:
1) Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu,
2) Komisja Polityki Społecznej,
3) Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa.
§2. Ustala się następujące zakresy działania komisji:
1) Zakres działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu:
a) kontroluje i opiniuje sprawy związane z dochodami i wydatkami budżetu, mienia powiatu,
geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego i gospodarki przestrzennej,
b) opiniuje projekty zmian w budżecie i sprawozdania z wykonania budżetu przedstawione
Radzie,
c) inicjuje działania w zakresie zwiększania dochodów własnych powiatu i racjonalizacji
wydatków oraz zmiany i nowe rozwiązania mające na celu poprawę stanu i rozwój
w dziedzinach jak wyżej,
d) współpracuje z pozostałymi komisjami oraz innymi podmiotami w zakresie mienia powiatu,
geodezji, kartografii, nadzoru budowlanego i zagospodarowania przestrzennego oraz w
temacie spraw interesujących komisję,
e) opiniuje sprawy będące przedmiotem zainteresowania komisji.
2) Zakres działania Komisji Polityki Społecznej:
a) kontroluje stan i potrzeby powiatu, inicjuje rozwój i opiniuje sprawy dotyczące szkolnictwa
powiatowego, kultury i ochrony dóbr kultury, sportu, rekreacji i kultury fizycznej, ochrony
zdrowia, opieki społecznej, spraw rodziny i osób niepełnosprawnych.
b) współpracuje z innymi podmiotami w temacie spraw interesujących komisję.
3) Zakres działania Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa:
a) kontroluje stan i potrzeby powiatu dotyczące rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki
leśnej, wodnej, geologii i weterynarii, oraz potrzeby dotyczące szeroko pojętej gospodarki
powiatu,
b) inicjuje działania mające na celu rozwój gospodarczy powiatu, przeciwdziałanie bezrobociu
i aktywizację lokalnego rynku pracy,
c) inicjuje sprawy z zakresu promocji powiatu,
d) inicjuje współpracę z zagranicą oraz opiniuje i kontroluje sprawy związane
w tym zakresie,
e) inicjuje działania mające na celu poprawę stanu w pozostałych dziedzinach wchodzących
w zakres zadań komisji,
f) kontroluje stan i potrzeby powiatu dotyczące bezpieczeństwa publicznego, zagrożeń
powodziowych i innych klęsk żywiołowych oraz zarządzania i utrzymania dróg powiatowych,
g) inicjuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego, eliminacji zagrożeń
w tym powodziowych,
h) opiniuje sprawy w tematach jak wyżej,
i) współpracuje z innymi podmiotami w temacie spraw interesujących komisję.

§3. Tracą moc uchwały:
1. Nr II/14/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego;
2. Nr XXIII/171/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 20102014.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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