
 
WNIOSKI KOMISJI POŁ ĄCZONYCH  

(Edukacji, Kultury i Sportu, Spraw Społecznych, Gos podarki  
i Finansów) 

z posiedzenia w dniu 27 lutego 2017 r. 
__________________________________________________________ 
 
1.   Pozytywnie zaakceptowano Program działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na  
      2017 rok.  
2.   Pozytywnie zaakceptowano Kalendarz imprez sportowych Gminy Krapkowice na 2017 
      rok.  

• Wnioskowano o rozważenie reaktywowania turniejów dla samorządowców- wniosek 
Pana Kandziory- wniosek skierowano do Spółki Delfin i Wydz. OST. 

• Wnioskowano o uzupełnienie informacji o przewidywane koszty imprez, ze 
szczególnym uwzględnieniem Krapkowickiego Biegu Ulicznego- wniosek Pana 
Zduna- wniosek skierowano do Wydz. OST   

3.   Pozytywnie zaakceptowano Informacji nt. osób które otrzymały stypendia sportowe. 
4.   Pozytywnie zaakceptowano Plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych.  
5.   Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki    
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;  
      Przeciwdziałania Narkomanii; Wspierania Rodziny.       
6.   Pozytywnie zaakceptowano Gminne Programy: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
      Alkoholowych na 2017 r.; Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.  
7.   Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz  
      krapkowickich dzielnicowych.   

• Wnioskowano o doprowadzenie do spotkania z właścicielem Sklepu Biga w celu 
udostępnienia bądź wydzierżawienia części parkingu- wniosek Pana Małkiewicza- 
wniosek skierowano do Wydz. GGR 

8.   Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
9.   Pozytywnie zaakceptowano Informacje nt. przyznawanych dodatków mieszkaniowych  
      w 2016 roku.   
10. Pozytywnie zaakceptowano Informację z działalności Punktu Konsultacyjno-  
      Terapeutycznego w Krapkowicach   
11. Pozytywie zaakceptowano Informację z realizacji uchwały Rady Miejskiej dot. 
      gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.  
12. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia  
      Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.  

• Wnioskowano o podjęcie działań w celu wyeliminowania gołębi i uprzątnięcia ich 
odchodów z Krapkowickiego Rynku- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek 
skierowano do Wydz. GKI/ GGR     

• Wnioskowano o ustawienie koszy ulicznych na chodnikach przy ulicach: 
Limanowskiego, Pułaskiego, Pocztowej w Krapkowicach- wniosek pana Żyłki- 
wniosek skierowano do Wydz. GKI 

• Wnioskowano o ustawienie takich koszy ulicznych, które umożliwi ą przejazd 
zamiatarki po chodnikach- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. 
GKI  

• Wnioskowano o uzupełnienie żywopłotów na pl. Eichendorffa i przy ul. Krasickiego 
w Krapkowicach  - wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI 



• Wnioskowano o rozważenie zmiany poniedziałkowych terminów odbioru opadów 
wielkogabarytowych- wniosek Pana Mehlicha- wniosek skierowano do Wydz. 
GGR 

13. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
• w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach    

z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krapkowicach. 

• w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice. 

• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok 
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie węzła autostradowego w Dąbrówce Górnej. 
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy 

ulicy Limanowskiego w Krapkowicach 
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krapkowice w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego, Chrobrego. 
• w sprawie zmiany uchwały nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

29.09.2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 
Krapkowice. 

• w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 
2017” 

• w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych 
źródeł ogrzewania na ekologiczne. 

• w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
• w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości 

niezabudowanej. 
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na 

rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty. 
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym 

dzierżawcom. 
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczas-      

owemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy. 

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu 
dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

• w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2017. 
• w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych 

przez Gminę Krapkowice. 
• w sprawie zmiany uchwały nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym 
szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące 
jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji. 



• w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/298/2017 Rady miejskiej w Krapkowicach z dnia 
18 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

14. Wnioskowano o rozważenie wymiany krawężników chodnikowych na Os. Sady w  
       Krapkowicach – wniosek Pana Warzechy-  wniosek skierowano do Wydz. GKI 
15. Wnioskowano o podjęcie działań względem pustostanów przy ul. Opolskiej w  
      Krapkowicach (budynek byłego domu kultury i biurowca)- wniosek Pana Guta- wniosek  
      skierowano do Wydz. GGR 
16. Wnioskowano o uporządkowanie drzewostanu przed wejściem do Urzędu Miasta i Gminy  
      w Krapkowicach- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. OST  
17. Wnioskowano o zamontowanie lampy oświetleniowej na ulicy Cmentarnej w  
      Steblowie (pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łąkową, a kościołem)- wniosek pana 
      Mehlicha- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
18. Wnioskowano o rozważenie utworzenia miejsca parkingowego dla osób  
      niepełnosprawnych na Os. Sady w Krapkowicach przy bloku nr 8- wniosek Pana    
      Warzechy- wniosek skierowano do Wydz. GKI.  
19. Wnioskowano o wyregulowanie bądź oznaczenie wystających studzienek na ul.  
      Orzeszkowej w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do  
      Wydz. GKI 
20. Wnioskowano o uzupełnienie pęknięć w nawierzchni asfaltowej na ulicy Górnej w  
      Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GKI.  
21. Wnioskowano o zorganizowanie spotkania w celu podjęcia działań zmierzających do  
      zmiany organizacji ruchu w ulicach: Pocztowa, Szkolna, Pułaskiego, Moniuszki w  
      Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego – wniosek skierowano do Wydz. GKI   
22. Wnioskowano o rozważenie zlikwidowania na ul. Pocztowej chodnika (po prawej stronie  
      drogi)  i utworzenie w jego miejsce zatoczek parkingowych- wniosek Pana Thiela-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
           Andrzej Małkiewicz 
 
 
 
Proszę przedstawić do Biura Rady Miejskiej pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału. 
 


