
WNIOSKI KOMISJI POŁĄCZONYCH 
(Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Społecznych;  

Gospodarki i Finansów) 
z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2020 r. 

______________________________________________________ 
1. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 
    ferii zimowych.    
2. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy  
    z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.  
3. Pozytywnie zaopiniowano informację o działalności sportowej w 2019 roku. 
4. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z rocznej działalności Krapkowickiej Pływalni „Delfin”  
    za 2019 rok. 
    - wnioskowano o dokonanie analizy wyniku finansowego (ujemnego) Hotelu, przy ul. Olimpijskiej  
     w Krapkowicach – materiał przedstawić na czerwcowym posiedzeniu komisji- wniosek Pana  
     Brzozowskiego- wniosek skierowano do Prezesa Spółki „Delfin” i Wydz. Oś 
5. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rocznej działalności  
    KDK i MiGBP za 2019 rok . 
    - wnioskowano o uzupełnienie sprawozdania z rocznej działalności KDK o struktury zatrudnienia  
      (tj. wykazać ile osób jest zatrudnionych na umowę o pracę, a ile na umowę zlecenie)- wniosek  
      Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Dyrektora KDK i Wydz. Oś  
    - wnioskowano o uzupełnienie sprawozdania z rocznej działalności MiGBP o koszty 
       pracownicze (tj. wykazać liczbę pracowników oraz koszty wynagrodzeń)- wniosek Pana 
       Brzozowskiego- wniosek skierowano do Dyrektora MiGBP i Wydz. Oś 
6. Pozytywnie zaopiniowano analizę kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2019 roku.  
7. Pozytywnie zaopiniowano zestawienie remontów przeprowadzonych w placówkach  
    oświatowych w 2019 roku.  
8. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania oświatowe i opiekuńcze  
    w 2019 roku (stypendia szkolne, refundacja kosztów nauki zawodu, żłobki). 
9. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdania z rocznej działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
10. Pozytywnie zaopiniowano ocenę zasobów pomocy społecznej dla gminy Krapkowice.    
11. Pozytywnie zaopiniowano informację nt. stanu przygotowań i zabezpieczeń gminy Krapkowice  
      w razie wystąpienia powodzi.  
      - wnioskowano o przedstawienie informacji nt. stanu przygotowań gminy Krapkowice w razie  
        wystąpienia drugie jesiennej fali zachorowań na koronawirusa (tj. wykazać: czym  
        dysponujemy, gdzie możemy pomóc, w jaki sposób interweniować)- wniosek Pana  
        Małkiewicza- wniosek skierowano do Wydz. SO.  
12. Pozytywnie zaopiniowano informacje roczne z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich 
      dzielnicowych. 
13. Pozytywnie zaopiniowano informację nt. współpracy Krapkowic z miastami partnerskimi.     
14. Pozytywnie zaopiniowano informację nt. dotacji celowych przyznanych w 2019 roku. 
15. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Spółki ZGKiM za 2019 rok. 
16. Pozytywnie zaopiniowano informację nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie  
     „Odnowa Wsi”. Plan na 2020 rok oraz informację nt. wykorzystania funduszów sołeckich. 
      - wnioskowano, aby w miarę możliwości rozbudować program wakacyjny dla dzieci  
      i młodzieży w placówkach kulturalno-oświatowych- wniosek Pana Żyłki- wniosek 
      skierowano do Wydz. Oś.   
17. Pozytywnie zaopiniowano informację o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją  
      sanitarną Gminy Krapkowice.   
      - wnioskowano, aby w latach kolejnych, w tabeli z informacją o stawkach za dostarczanie wody  
      i odprowadzanie ścieków były uwzględniane stawki opłat za poprzednik rok, a wysokość 
      obowiązujących stawek była podawana w kwocie brutto- wniosek Pana Brzozowskiego-  
      wniosek skierowano do Prezesa Spółki WiK  



18. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
      -  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 
      -  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości; 
      -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla 
         poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 
      -  w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2020; 
      -  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym  
         dzierżawcom;  
      - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok; 
      - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
      - w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca  
        2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”; 
     -  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
        w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach; 
     -  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
        części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą; 
     -  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  
        wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek); 
     -  w sprawie zaliczenia drogi ul. Oleandrów zlokalizowanej na działkach nr 63/93 z k.m. 16 oraz 
        nr 63/125 z k.m. 16 w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych; 
     - w sprawie zmiany uchwały Nr XV/183/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego  
       2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji przystanków autobusowych w miejscowości Dąbrówka 
       Górna i Gwoździce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415; 
    -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
       przestrzennego w rejonie ul. Oleandrów i Wrzosów w Krapkowicach oraz ul. Wiejskiej  
       w Steblowie; 
     - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania  
       pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w ciągu ulicy Opolskiej w Krapkowicach; 
     - w sprawie zmiany uchwały nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 
       2019 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok. 
19. Komisja podjęła decyzję o przełożeniu na zwykłe posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów,   
      wniosku dot. nabycia części działki w Pietnej-  z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną  
      Komisje ani Rada Miejska nie są w stanie rozstrzygać takich spraw- wniosek skierowano do  
      GGR  
20. Wnioskowano o przygotowanie na najbliższą Sesję Rady Miejskiej, projektu uchwały w sprawie  
      udzielenia dotacji Krapkowickiemu Centrum Zdrowia (szpitalowi), w wysokości ok. 60 tys. zł-  
      wniosek Pana Małkiewicza- wniosek skierowano do Wydz. BF    
21. Wnioskowano, aby na czas trwania pandemii został wprowadzony do porządku obrad Sesji  
      Rady Miejskiej dodatkowy punkt: Informacja nt. skutków pandemii, koszty z tym związane oraz 
      utracone przychody bezpośrednie i pośrednie- wniosek Pana Kandziory- wniosek 
      skierowano do Przewodniczącego Rady Miejskiej    
22. Komisja podjęła decyzję o przełożeniu na komisje czerwcowe wniosku w sprawie 
       dofinansowania remontu organów w kościele w Dąbrówce Górnej- skierowano do GKI  
23. Wnioskowano o wystosowanie pisma do Prezesa spółki Biokrap w sprawie przedstawiania     
       (każdego roku) Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności tej spółki- wniosek Pana 
       Brzozowskiego-  wniosek skierowano do Wydz. GKI   
 

 Przewodniczący Komisji  
 
         Werner Koppe  

 
Proszę przedstawić do Biura Rady Miejskiej pisemną odpowiedź nt. realizacji wniosków 
skierowanych do danego wydziału.                                                                                                                                                                                                                                                                 


