
 
WNIOSKI KOMISJI POŁ ĄCZONYCH  

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

z posiedzenia w dniu 14 listopada 2018 r. 
__________________________________________________________ 
 
1.   Pozytywnie zaopiniowano Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w  
      podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. 
2.   Pozytywnie zaopiniowano Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  
      Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  
      prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”   
3.   Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji  
      2014-20118   
4.   Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności  
      w kadencji 2014-2018. 
5.   Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
      - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku  
        dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;  
      - 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 realizacje inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł  
         ogrzewania na ekologiczne; 
      - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy  
        ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach; 
      - w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach z filią  
        „ Na Polnej”; 
      - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy drogi- ul. Odrowążów w Krapkowicach; 
      - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zakończenia budowy chodników przy ul. 3 Maja w 
        Krapkowicach od ZEC do skrzyżowania z ul. Odrowążów;  
      - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok; 
      - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
      - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice  
      - w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.  
      „Rozwijamy kompetencje, programujemy przyszłość” nr. Projektu RPOP. 09.01.02- 16- 
      0001/18  
6. Wnioskowano o rozważenie usunięcia żywopłotu z Placu Niepodległości i nasadzenie nowej  
     zieleni- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI     
7. Wnioskowano o wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz chodnika- ul. Strażacka w Dąbrówce  
     Górnej- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do GKI  
   

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


