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

Gospodarki i Finansów) 
z posiedzenia w dniu 16 listopada 2021 r. 

______________________________________________________ 
1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 
     - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
     - określenia wysokości stawek podatku od środków transportu 
2. Pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice  
     z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
     publicznego na 2022 rok”. 
3.  Przyjęto do zatwierdzającej wiadomości Realizację procesu dydaktycznego i wychowawczego,  
     w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Informacja o działalności instytucji  
     i organizacji w zakresie zadań na rzecz dzieci i młodzieży (OPS, KDK, MiG BP, KP „Delfin”,  
     ZHP). 
4.  Przyjęto do zatwierdzającej wiadomości Informację bieżącą Straży Miejskiej i krapkowickich    
     dzielnicowych.  
     - Wnioskowano o wydelegowanie na każde posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 
     przedstawiciela krapkowickich dzielnicowych- wniosek Pana  Żyłki- wniosek skierowano do  
     Komendanta Policji.     
5.  Przyjęto do zatwierdzającej wiadomości Informację bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
6.  Przyjęto do zatwierdzającej wiadomości Informację nt. podstawowej opieki zdrowotnej. 
7. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    - w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice”; 
    - zmieniający uchwałę nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 2018 r.  
      w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Odznaczeń i wyboru przewodniczącego  
      Komisji; 
   - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblów; 
   - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
      części miasta Krapkowice w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej; 
   - w sprawie zmiany uchwały nr XXV/321/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 kwietnia 
     2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
     zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Opolskiej, Limanowskiego i Papierników  
     w Krapkowicach; 
   - w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/294/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 
     2021 r. w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań własnych Gminy Krapkowice z 
     zakresu gospodarki komunalnej spółce Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach.  
     - Wnioskowano o przedstawienie radnym schematu organizacyjnego wraz z podziałem na  
     piony i kompetencje, jaki będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 w spółce Wodociągi  
     i Kanalizacja  w Krapkowicach- wniosek Pana Małkiewicza-  wniosek skierowano do Spółki  
     WiK 
     - w sprawie uchylenia uchwały nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 
     kwietnia 2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania  
     oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień    
     - zmieniający uchwałę nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 roku  
     w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice 
     w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 
     - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok. 
     - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
     - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
     przestrzennego w rejonie Opolskiej i Limanowskiego. 
    - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz   



   najemcy oraz udzielenie bonifikaty. 
   - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
   - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla  
   poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości. 
   - w sprawie woli przystąpienia do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w  
   Kędzierzynie- Koźlu. 
   - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych  
   warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
   z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
   oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich  
   pobierania. 
   - w sprawie udzielenia dotacji dla Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" na  
   dokumentację oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu  
   priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego Funduszu Ochrony  
   Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
8. Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie zakupu od Gminy Krapkowice działki 1117/1  
     przyległej do działki nr 1116  z mapy 4 położonej przy ul. Głównej 61 w Kórnicy- skierowano  
     do GGR   
     - Wnioskowano o przygotowanie na najbliższą Sesję Rady Miejskiej (tj. na 18 listopada  
        2021 r) projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 1117/1, położonej w miejscowości  
        Kórnica.- wniosek Pana Tomali- wniosek skierowano do Wydz. GGR 
9. Wnioskowano o upamiętnienie (w postaci tablicy pamiątkowej) ofiar katastrofy komunikacyjnej,  
    jaka wydarzyła się na Odrze w Otmęcie w dniu 16 marca 1951 roku- wniosek Pani Karweckiej-  
    wniosek skierowano do OST i Sekretarza Miasta 
10. Wnioskowano o uruchomienie dla mieszkańców, dyżurów radnych- wniosek Pani Karweckiej-  
      wniosek skierowano do Sekretarza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
11. Wnioskowano o zorganizowanie spotkania z nauczycielami i dyrektorami placówek 
      oświatowych w sprawie wypracowania regulaminu przyznawania nagród Burmistrza  
      i Dyrektora- tak aby do października przyszłego roku ten regulamin funkcjonował- wniosek  
      Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. Oś. 
12. Wnioskowano o wymianę zdewastowanych desek w ławkach przy ul. Przybrzeżnej (okolice 
      tarasu widokowego) oraz przy ul. Opolskiej/Kolejowej w Krapkowicach (okolice byłej fontanny)-  
      wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
13. Wnioskowano o wymianę bądź naprawę zniszczony koszy ulicznych przy ścieżce pieszo-  
      rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła w Krapkowicach- wniosek Pana Thiela- wniosek  
      skierowano do Wydz. GKI  
14. Wnioskowano o ustawienie znaku drogowego „teren zabudowany”, przed nowopowstałymi  
      domami jednorodzinnymi w sołectwie Gwoździce, ul Opolska (od strony Krapkowic)- wniosek  
      Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
15. Wnioskowano, o dokonywanie kontroli prędkości pojazdów poruszających się po ul.  
      Opolskiej w Gwoździcach- ograniczyć poruszanie się pojazdów ciężarowych po ul. Leśnej  
      w Gwoździcach- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Policji. 
16. Wnioskowano, aby w ramach możliwości finansowych utwardzić kostką brukową bądź 
       asfaltem, nawierzchnię drogi wewnętrznej przy ul. Damrota w Krapkowicach (za  
       dawnym internatem) – wniosek Pani Makselon- wniosek skierowano do Wydz. GKI  
17. Wnioskowano, aby w ramach możliwości finansowych, wybudować drogę na odcinku od ul.  
       Limanowskiego do firmy Izotechnik- wniosek Pana Warzechy- wniosek skierowano do  
       Wydz. GKI  
18. Wnioskowano o dokonanie wymiany żarówek w lampach oświetleniowych oraz dostawie kilku  
       lamp przy ścieżce rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II w Krapkowicach - wniosek Pana 
       Warzechy- wniosek skierowano do Wydz. GKI   
19. Wnioskowano o usunięcie lamp oświetleniowych usytuowanych pomiędzy ul. Sądową a  
      ul. Basztową w Krapkowicach (lampy te od dłuższego czasu nie świecą)- wniosek Pana Żyłki-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 



20. Wnioskowano o naprawę lamp oświetleniowych usytuowanych w chodniku przy ul.  
       3 Maja w Krapkowicach (wzdłuż muru cmentarza parafialnego)- wniosek Pana Waligóry-  
       wniosek skierowano do Wydz. GKI 
21. Wnioskowano o wycinkę uschniętego drzewa (topoli) usytuowanego na odcinku drogi 
       pomiędzy miejscowością Ściborowice a Kórnicą- wniosek Pani Rybczyk- wniosek  
       skierowano do Wydz. GGR  
  
 

 Przewodnicząca Komisji  
 
       Maria Karwecka  

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


