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

Gospodarki i Finansów) 
z posiedzenia w dniu 22 lutego 2022 r. 

 
1. Pozytywnie zaopiniowano Program działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2022 rok. 
2. Pozytywnie zaopiniowano Kalendarz imprez sportowych Gminy Krapkowice na 2022 rok. 
    - Wnioskowano o wznowienie turniejów samorządowych w piłce nożnej i w piłce siatkowej-  
       wniosek Pana Kandziory- wniosek skierowano do wydz. OST  
3.  Pozytywnie zaopiniowano Plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na  
     2022 rok.  
4.  Pozytywnie zaopiniowano Stan techniczny placówek oświatowych. 
5.  Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i  
     Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar  
     Przemocy w Rodzinie; Przeciwdziałania Narkomanii; Wspierania Rodziny. 
6.  Pozytywnie zaopiniowano Informację nt. realizacji uchwały Rady Miejskiej dot. gospodarowania 
     gminnym zasobem nieruchomości. 
7. Pozytywnie zaopiniowano Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu  
     o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. 
8.  Pozytywnie zaopiniowano Informację z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich  
     dzielnicowych. 
9. Pozytywnie zaopiniowano Informacje na temat cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych  
     miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy. 
10. Pozytywnie zaopiniowano Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS. 
11. Pozytywnie zaopiniowano Informacja z realizacji programu „Dostępność Plus”. 
     - Wnioskowano o uzupełnienie elementów metalowych w poręczy schodowej w budynku przy  
        ul. Sienkiewicza w Krapkowicach- wniosek Pani Dziuk- wniosek skierowano do Spółki  
        ZGKiM 
     - Wnioskowano o wyremontowanie schodów prowadzących do sklepu odzieżowego – Rynek  
        15 w Krapkowicach- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do Spółki WiK 
12. Pozytywnie zaopiniowano Informację dotyczącą inwestycji realizowanych przez Gminę  
      Krapkowice.     
       - Wnioskowano o podjęcia działań zmierzających do usunięcia zastoju wody, który tworzy się 
         po opadach deszczu na ul. Kopernika w Krapkowicach - wniosek Pana Brzozowskiego- 
         wniosek skierowano do BIG 
13. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał: 

   -  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
      i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego  
      handlu; 
   -  w sprawie nadania nazwy ulicy; 

        -  w sprawie nadania nazwy ulicy: 
        -  w sprawie nadania nazwy ulicy: 
        -  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 
        -  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 
        -  w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki pod nazwą Społeczna    
           Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Spółka z o.o. w Krapkowicach nieruchomości będącej  
           własnością Gminy Krapkowice; 
        -  zmieniająca uchwałę nr XIII/196/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 
           2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
           publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń; 
        - w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 
           września 2005 r. w sprawie uchwalenia statut Ośrodka Pomocy Społecznej w 
           Krapkowicach; 



        - w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
           alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025, stanowiącego część 
           składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 
           2016-2025; 
        -  w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2022; 
        -  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży  
           pożarnych; 
        -  w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi  
           opiekunami w Gminie Krapkowice; 
        -  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok; 
        -  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;  
        - 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 organizacyjnym, warunków 
            dopuszczalności pomocy społecznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
            pomoc publiczną oraz organu uprawnionego do udzielenia tych ulg; 
        - w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia 
            sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie 
            języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 r; 
        -   zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych; 
        -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
            przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek); 
        -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
            przestrzennego wsi Żużela; 
        -   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce. 
        -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/343/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 
            czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 
            wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach  
            publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice. 
14. Wnioskowano ponownie o doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Prudnickiej (przy 
       os.1000- lecia) oraz przesunięcia w widoczne miejsce znaku drogowego, informującego  
       o przejściu dla pieszych- wniosek Pana Żyłki- wniosek skierowano do wydz. IU 
15.  Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia zmian w systemie godzin pracy Straży Miejskiej, 
       tak aby strażnicy również pracowali w godzinach popołudniowych- wniosek Pana  
       Brzozowskiego- wniosek skierowano do Komendanta Straży Miejskiej. 
16.  Wnioskowała o ponowne ustawienie lustra drogowego na wyjeździe z ul. Krótkiej w Nowym 
       Dworze Prudnickim- wniosek Pani Rybczyk- wniosek skierowano do wydz. IU 
 
         
 

 
Przewodniczący Komisji  
 
      Dariusz Kandziora  

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


