SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
W KRAPKOWICACH - KADENCJA 2014-2018
W okresie od 2014 do 2018 roku, podczas trwania VII kadencji Rady Miejskiej
w Krapkowicach odbyło się 47 sesji (łącznie z dzisiejszą), na których podjęto
546 uchwał.
Radni aktywnie uczestniczyli w pracach komisji Rady - Komisje Rady Miejskiej
zbierały się 107 razy, w tym:
 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
- 21 razy
 Komisja Spraw Społecznych
- 20 razy
 Komisja Gospodarki i Finansów
- 23 razy
 Komisje Połączone
- 11 razy
 Komisja Rewizyjna
- 28 razy
 Komisja ds. odznaczeń obradowała 4 razy, opiniując pozytywnie nadanie
odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice” mieszkańcom
Krapkowic za ich postawę społeczną i działalność na rzecz społeczności
lokalnej (rada uhonorowała taką odznaką 13 osób).
Suma złożonych przez Komisje wniosków w okresie trwania kadencji Rady Miejskiej
wyniosła 571, z czego większość zrealizowano - głównie były to takie wnioski, które
nie wymagały szczególnych nakładów finansowych.
Sesje w poszczególnych latach :
W 2014 roku Rada Miejska w Krapkowicach obradowała na 3 sesjach, na których
podjęto 23 uchwały w sprawach pozostających w zakresie działania Gminy.
(sesje zwołane celem zaprzysiężenia radnych, wyboru przewodniczącego i w-ce
przewodniczących rady, przewodniczących komisji rady i składów osobowych komisji
oraz ustalenie planów pracy).
W 2015 roku Rada Miejska w Krapkowicach obradowała na 10 sesjach
(w tym 3 zwołane w trybie nadzwyczajnym).
Podjęto 151 uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania Gminy
Zgłoszonych zostało przez Komisje 201 wniosków (łącznie z grudniem 2014r.)
W 2016 roku Rada Miejska w Krapkowicach obradowała na 10 sesjach
(w tym 4 zwołane w trybie nadzwyczajnym).
Podjęto 119 uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania Gminy.
Zgłoszonych zostało przez Komisje 159 wniosków.
W 2017 roku Rada Miejska w Krapkowicach obradowała na 13 sesjach
(w tym 8 zwołanych w trybie nadzwyczajnym).
Podjęto 145 uchwały w sprawach pozostających w zakresie działania gminy.
Zgłoszonych przez Komisje zostało 115 wniosków.
W 2018 roku Rada Miejska w Krapkowicach obradowała na 11 sesjach
(w tym 6 zwołane w trybie nadzwyczajnym).
Podjęto 108 uchwały w sprawach pozostających w zakresie działania gminy.
Zgłoszonych przez Komisje zostało 96 wniosków

Komisje Rady wykazały w swoich sprawozdaniach bardzo szczegółowo szereg
zagadnień, które były procedowane przez radnych na sesjach.
Planowo sesje odbywały się w czwartki, a komisje w tym samym tygodniu od
poniedziałku do środy
Sprawy rozpatrywane przez radnych dotyczyły różnych zagadnień gminy, opierając
się na art.18 ustawy samorządowej.
W ramach prac Rady Miejskiej w Krapkowicach:
- dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
- corocznie uchwalano budżet gminy, stawki podatkowe, program współpracy
z organizacjami pozarządowym, program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
- corocznie oceniano funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, instytucji
kultury oraz stanu bezpieczeństwa ppoż. i porządku publicznego, wykonanie
wieloletnich programów realizowanych przez gminę.
- uzgadniano założenia inwestycyjne w zakresie rozwoju terenów rekreacyjnowypoczynkowych, boisk sportowych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, budowy
i remontów dróg, chodników i parkingów.
- podejmowano szereg uchwał dot. gospodarki nieruchomościami oraz uchwał
i ustaleń z zakresu cmentarnictwa komunalnego.
- konsultowano zagadnienia w zakresie projektów finansowych ze środków unijnych,
udzielanych dotacji, racjonalizacji sieci szkół, budżetu obywatelskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej brał udział w szeregu spotkań z przedstawicielami
władz samorządowych, miast partnerskich, organizacji pozarządowych, oraz spotkań
okolicznościowych: w sołectwach, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z okazji
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, spotkań z podopiecznymi WTZ, ŚDS,
OPS w ramach uroczystości Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, jak również
w spotkaniach na których konsultowane były projekty i koncepcje inwestycyjne.
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