
 
WNIOSKI Z KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW POŁ ĄCZONEJ               
Z KOMISJĄ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU ORAZ Z KOMISJ Ą 

SPRAW SPOŁECZNYCH 
z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2013 r. 

__________________________________________________________ 
 
1.  Pozytywnie zaakceptowano projekt budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok. 
2.  Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych    
     z działalności za 2013 rok 
3.  Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2014 rok.  
4.  Pozytywnie zaakceptowano Stan przygotowań instytucji, organizacji społecznych  
     placówek kulturalno- oświatowych do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży  
     w okresie ferii zimowych w 2014 roku. 
5.  Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  
     z działalności za 2013 rok.   
6.  Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2014  
      rok. 
7.   Pozytywnie zaakceptowano Informację dotyczącą inwestycji realizowanych przez 
      Gminę Krapkowice. 
8.   Pozytywnie zaakceptowano Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów  
      z działalności za 2013 rok. 
9.   Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2014 
      rok. 
10. Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Rady Miejskiej na 2014 rok. 
11. Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: 

• w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 
trwałego zarządu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach 

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych. 

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

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
dotychczasowemu dzierżawcy. 

• w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą 
„ Gimnazjalny Inkubator Talentów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Działanie 9.1. Wyrównanie  szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

• w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pt. 
„Akademia przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie  9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

• zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 
partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013 



• w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2014  
• w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok 
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy 
ulicami: Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą. 

• w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach                 
z  dnia 17 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice. 

12. Wnioskowano o zorganizowanie w pierwszych dniach stycznia’14 komisji  
      wyjazdowej, celem wizji lokalnej dróg wymagających generalnego remontu- po 
      odbyciu wizji lokalnej ustalić harmonogram remontowy dróg gminnych- wniosek 
      komisji- wniosek skierowano do Przewodnicz ącego RM 
13. Wnioskowano aby podczas wizji lokalnej terenu sołectwa Rogów Opolski byli  
      obecni: sołtys Rogowa Opolskiego oraz sołtys sołectwa Gwoździce- wniosek 
      Pana Guta- wniosek skierowano do Przewodnicz ącego RM 
14. Wnioskowano, aby przed okresem zimowym na wyjeździe z ul. Ks. Zuga w ul.  
      Opolską ustawić bariery zabezpieczające tamtejszy przepust na rowie 
      melioracyjnym- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
15. Wnioskowano o usunięcie chwastów z chodnika przy parku Magnolia- wniosek 
      Pana Krajki- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
16. Wnioskowano ponownie o remont cząstkowy nawierzchni ul. Chopina- wniosek 
      Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
17. Wnioskowano ponownie o uzupełnienie ubytków na parkingu samochodowym 
      usytuowanym przy skrzyżowaniu ulicy 1 Maja z ulicą Sądowa- wniosek Pana 
      Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
18. Wnioskowano o wymianę uszkodzonych płyt chodnikowych oraz podsypanie 
      piachem wypadających płyt chodnikowych na chodniku przy ul.  Kilińskiego (obok 
      hali sportowej)- wniosek Pana Guta- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
           Witold Rożałowski 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba – Kierownik Biura Rady Miejskiej 

Data wytworzenia: 2013-12-19 


