
 
WNIOSKI KOMISJI POŁ ĄCZONYCH  

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

z posiedzenia w dniu 13 grudnia 2017 r. 
__________________________________________________________ 
 
1. Pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok. 
2. Pozytywnie zaakceptowano Informację nt. stanu przygotowań instytucji i  
    organizacji  społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akacji „Zima  
    2018”. 
3. Pozytywnie zaakceptowano Informacje bieżąca z działalności Straży Miejskiej  
    oraz krapkowickich dzielnicowych. 
4. Pozytywnie zaakceptowano Informacje bieżącą z działalności OPS, WTZ. 
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację dotyczącą inwestycji realizowanych przez  
    Gminę Krapkowice. 
6. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za  
    2017 rok oraz Plan Pracy Komisji rewizyjnej na 2018 rok. 
7. Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.  
8. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za  
    2017 rok. 
9. Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2018 
    rok.   
10. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych za 2017  
      rok. 
11. Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok.   
12. Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów za  
      2017 rok. 
13. Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Komisji Gospodarki I Finansów na 2018 
      rok.   
14.  Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 
      - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok. 
      - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
      - w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego  
        2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
      - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w  
        drodze przetargu. 
      - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  
        Gminy Krapkowice. 
      - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  
        zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna. 
      - w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
        oraz urządzeń kanalizacyjnych. 
      - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania przedłużenia i utwardzenia  
        nawierzchni ul. Jaśminowej w Krapkowicach.    
      - w sprawie przystąpienie do scalenia i podziału nieruchomości. 
 
 
 



 
 
 
15. Wnioskowano o naprawę ubytków w drodze na Os. XXX- lecia przy bloku nr 9  
      oraz na ul. Kani w Krapkowicach- wniosek radnego Adama Holineja- wniosek 
      skierowano do  Wydz. GKI  
 
  
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
           Andrzej Małkiewicz 
 
 
 
Prosz ę przedstawi ć do Biura Rady Miejskiej pisemn ą odpowied ź nt. realizacji 
wniosków skierowanych do danego wydziału. 
 


