
 
WNIOSKI KOMISJI POŁ ĄCZONYCH  

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

z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2014 r. 
__________________________________________________________ 
 
1.   Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Rady Miejskiej na 2015 rok 
2.   Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na  
      2015 rok  
3.   Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2015 rok 
4.   Pozytywnie zaakceptowano Plan Pracy Komisji Gospodarki i Finansów na  
      2015 rok 
      a) Wnioskowano, aby na kwietniowym posiedzeniu komisji, podczas omawiania  
      zagadnienia dot. akwenu GOLD byli obecni przedstawiciele kół wędkarskich- 
      wniosek Przewodnicz ącego RM-  wniosek skierowano do Wydz. GGR  
5.   Pozytywnie zaopiniowano Projekt uchwały: 

• w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                   
w Krapkowicach na 2015 rok 

• w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok 
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

dotychczasowym dzierżawcom 
• zmieniający 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 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom 
podległym  

6.   Komisja wyraziła zgodę na przygotowanie projektu uchwały, który umożliwi 
       przedłużenie terminu spłaty pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia 
      Ochotnicza Straż Pożarna- wniosek skierowano do Skarbnika Miasta   
7.   Wnioskowano o zorganizowanie spotkania/ komisji połączonej z udziałem 
      przedstawicieli  osób protestujących oraz inwestorów, odnośnie budowy  
      elektrowni wiatrowych w sołectwie Kórnica-  wniosek skierowano do  
      Przewodnicz ącego RM/Sekretarza Miasta  
8.   Komisja negatywnie zaopiniowała sprzedaż lokalu użytkowego w Krapkowicach,  
      przy ul. Rynek 22-23/2, powołując się na uchwałę, która wyłącza sprzedaż lokali 
      użytkowych położonych w strefie „0”- wniosek skierowano do Wydz. GGR  
9.   Wnioskowano, aby na obiekcie sportowym ORLIK dokonać wymiany żarówek  
      w lampach oświetleniowych oraz podziurawionych siatek bramkowych- rozważyć 
      utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych- wniosek Pana Żyłki- wniosek 
      skierowano do Wydz. OST 
10. Wnioskowano o utworzenie tablicy informacyjnej przy ul. Damrota  
      w Krapkowicach- wniosek Przewodnicz ącego RM- wniosek skierowano do  
      Wydz. OST/GKI 
11. Wnioskowano ponownie o przywrócenie tablicy informacyjnej przy ul.  



      Żeromskiego w Krapkowicach- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek  
      skierowano do Wydz.OST/GKI 
12. Wnioskowano ponownie o odnowienie bądź usunięcie tablicy z topografią 
      miasta przy ul. Żeromskiego (obok sklepu Biedronka)- wniosek Pana 
      Brzozowskiego- wniosek skierowano do Wydz. GK I 
13. Wnioskowano o wymianę żarówek w lapach oświetleniowych- parking przy ul. 1  
      Maja w Krapkowicach  oraz usunięcie chwastów z deptaku usytuowanym 
      pomiędzy parkingiem samochodowym przy ul. 1 Maja, a ul. Krasińskiego  
      w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI 
14. Wnioskowano o zlikwidowanie szkód jakie wystąpiły na chodniku przy ul.  
      Drzymały w Krapkowicach- wniosek Pani Kielar- wniosek skierowano do  
      Wydz. GKI   
15. Wnioskowano o ustawienie dodatkowych dwóch koszy ulicznych przy ścieżce 
      w lasku usytuowanym przy rondzie na DK-45- wniosek Pani Kielar- wniosek 
      skierowano do Wydz. GKI 
16. Wnioskowano o rozdysponowywanie na sołectwa repertuaru krapkowickiego 
      kina- wniosek Pana Koppe- wniosek skierowano do Dyrektora  KDK  
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
           Andrzej Małkiewicz 
 
 
 
  


