
 

WNIOSKI KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 
z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2017 r. 

__________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu  
    Gminy Krapkowice za 2016 rok. 
    -  Pozytywnie zaopiniowano Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
       Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice  
       za 2016 rok 
    -  Pozytywnie zaopiniowano Projekt uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi  
       Krapkowic za 2016 rok 
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację z realizacji wniosków za 2016 rok.  
    -  Wnioskowano o utworzenie harmonogramów prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej  
       oraz związanych z oczyszczaniem studzienek kanalizacji deszczowej, w których będą ujęte 
       zadania, zgłoszone przez radnych- zadania te należy wykonywać na bieżąco- wniosek Pana  
       Zduna i Pani Kielar- wniosek skierowano do S półki WiK  
    -  Wnioskowano o przycięcie odrostów wyrastających od korzeni drzew na terenie miasta 
       Krapkowice ze szczególnym uwzględnieniem drzew (lipy) usytuowanych na wyjeździe z ul.  
       Dębowej w Krapkowicach- wniosek Pana Zduna- wniosek skierowano do Spółki WiK 
    -  Wnioskowano o naprawę studzienki kanalizacji deszczowej usytuowanej na ul. Parkowej  
       w Krapkowicach- studzienka ta jest bardzo mała i podczas opadów deszczu mieszkańcy tej  
       ulicy są zalewani- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do Wydz. GK I.  
    -  Wnioskowano o naprawę i wyczyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej na  
       skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Pocztową w Krapkowicach- wniosek Pani Brzezi ńskiej-  
       wniosek skierowano do Wydz. GKI   
3. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. stanu przygotowań instytucji i organizacji  
    społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do Akcji Lato 2017 roku.  
    - Wnioskowano, aby przygotowana oferta kulturalno- oświatowa na okres wakacji, została  
      rozpowszechniona na stronach internetowych, na portalu społecznościowym oraz na tablicach  
      ogłoszeń Krapkowickiego Domu Kultury- wniosek Pana Holineja- wniosek skierowano do  
      Wydz. Oświaty i Kultury.  
    - Wnioskowano o przedstawienie informacji nt. kosztów jakie zostały poniesione na  
      zagospodarowanie terenów za pływalnią Delfin- wniosek Pana Zduna- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI  
 4. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. Organizacji roku szkolnego 2017/2018. Sprawy  
     organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice. 
 5. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w mieście 
     i gminie Krapkowice. Informacje dot. naboru dzieci do gminnych przedszkoli .  
 6. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
     - w  sprawie nadania Hali Sportowej w Żywocicach imienia Norberta Mnicha 
     - w  sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok    
     - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
     - w sprawie nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach         
  

Przewodnicząca Komisji 
 
                             Anna Kielar 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału .                                                                                                                                          


