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

Gospodarki i Finansów) 
z posiedzenia w dniu 14 grudnia 2021 r. 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
    - w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
      na rok 2022 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych  
      w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025; 
    - w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 r. stanowiącego 
      część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 
      2016-2025; 
    - w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Krapkowice; 
    - w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy  
      w rodzinie na rok 2022, stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów  
      społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025. 
2. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 
     - uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2022 rok; 
     - uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  
3. Pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady  
    Miejskiej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2021 roku. 
4. Pozytywnie zaopiniowano w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 
5. Pozytywnie zaakceptowano Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej i krapkowickich  
    dzielnicowych. 
     - Wnioskowano o doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Prudnickiej w Krapkowicach oraz  
       o przestawienie w widoczne miejsce znaku drogowego informującego o przejściu dla pieszych 
       (przy przystanku autobusowym- os.1000-lecia)- wniosek Pana Żyłka- wniosek skierowano  
       do Wydz. GKI  
    - Wnioskowano o doświetlenie przejścia dla pieszych na ul Prudnickiej w Krapkowicach- od  
      strony ul. Konopnickiej - wniosek Pana Orzechowskiego- wniosek skierowano do Wydz. 
      GKI  
7. Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
8. Pozytywnie zaopiniowano Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
    Krapkowice na Lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” za lata 2019-2020. 
9. Pozytywnie zaopiniowano Plan Pracy Rady Miejskiej na 2022 rok. 
10. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za  
      2021 rok.   
11. Pozytywnie zaopiniowano Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok. 
12. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za  
      2021 rok.  
13. Pozytywnie zaopiniowano Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2022 rok. 
14. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2021 r. 
15. Pozytywnie zaopiniowano Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2022 rok 
      - Wnioskowano o wprowadzenie na każde posiedzenie komisji tematu: „Informacja na  
      temat cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych, opłat za przedłużenie 
      dzierżawy”- wniosek Pana Brzozowskiego- wniosek skierowano do Przewodniczącego       
      komisji.  
16. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Finansów za  
      2021 rok.   
17. Pozytywnie zaopiniowano Plan Pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2022 rok.    
18. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Komisji Doraźnej ds. Odznaczeń za  
      2021 rok. 
19. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 
       -  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 



             zwierząt  na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2022; 
          -  w sprawie zmiany uchwały XXIV/294/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 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; 

     - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic; 
           - w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady  
             Miejskiej w Krapkowicach; 
           - w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok; 
           - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
           - w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 
             pomocniczych; 
           - w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej statutu; 
20. Wnioskowano o dokończenie wymiany słupów oświetleniowych na ulicach: Krasińskiego  
      i Moniuszki w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Wydz. GKI    
21. Wnioskowano o dostawienie drugiego parkomatu przy ul. Damrota w Krapkowicach (od strony  
      ulicy Kilińskiego)- wniosek Pana Warzechy- wniosek skierowano do ZGKiM  
22. Wnioskowano o rozważenie usunięcia znaków drogowych „zakaz zatrzymywania” po obu 
      stronach ulicy Sądowej w Krapkowicach (obok byłego budynku Komendy Powiatowej Policji)-  
      znaki te utrudniają przejście osobom prowadzącym wózki z dziećmi- wniosek Pana Thiela-  
      wniosek skierowano do Wydz. GKI 
23. Wnioskowano o utwardzenie tłuczniem odcinka drogi od firmy EKO Probud do wyjazdu z 
      przysiółka Posiłek- wniosek Pana Thiela- wniosek skierowano do Wydz GKI  
24. Wnioskowano o dostawienie jednego słupa oświetleniowego na ul. Parkowej w Rogowie  
      Opolskim- wniosek Pani Koczulla- wniosek skierowano do Wydz. GKI. 
 
 

 Przewodniczący Komisji  
 
             Artur Thiel  

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


